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Profiluri și armonii 
moderne pe 
cursul Mureșului

Reportaj de Ștefan LUCA

REAFIRMAREA INDUSTRIEI 
LOCALE ÎN CADRUL NOU

AL JUDEȚULU
Ing. Gh. DUMITRESCU prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular judefean provizoriu Prahova

Solicitările
cercetării științifice 

in electronică
de ing. Dinu BUZNEAdirectorul Institutului de cercetări electronice

e facemIndustriei locale îl revine un rol important în viața economică a noilor județe. Cu întreprinderile sale mici și mijlocii, această ramură a industriei noastre are posibilitatea să contribuie la îmbogățirea sortimentului de mărfuri destinate aprovizionării populației, Îndeosebi cu produse de uz casnic și gospodăresc. Prin valorificarea superioară a resurselor naturale, industria locală poate asigura în măsură considerabilă producția materialelor de construcție, realizarea unor produse care necesită în- demînare și un mare volum de mun- _Ă manuală, multe dintre acestea destinate exportului.Industria locală a județului Prahova are toate condițiile desfășurării unei activități economice rentabile. Rolul ei, mai ales în aprovizionarea populației cu bunuri de larg consum, putea fi însă mai mare dacă, pe plan local, ar fi existat grija cuvenită pentru dezvoltarea ei continuă, pentru perfecționarea tehnologiilor șl a activității economice, pentru modernizare. în raport cu posibilitățile existente, procesele de fabricație au rămas în urmă, sînt pe alocuri chiar rudimentare ; organizarea științifică a producției este, de fapt, la începutul începuturilor. De ce ? Unele cauze sînt evidente : existența pînă de curînd a unui sistem de conducere greoi, realizat prin intermediul ra‘ ioanelor și orașelor, paralel cu o insuficientă muncă de îndrumare și control din partea fostei secțiuni regionale. Acest sistem a îngreunat aplicarea unor măsuri de îmbunătățire și diversificare a producției, de creștere a capacităților existente. Dacă la acestea se mai adaugă și alte neajunsuri, mai ales lipsa unor repartiții absolut necesare de materii prime și materiale dirijate din fond central (cherestea, tablă, laminate), avem o imagine concludentă a situației în care se află unele întreprinderi tutelate pe plan local. De aceea, insistăm ca repartițiile de materiale să fie. măcar de acum încolo, în . concordantă cu planul de producție aprobat de C.S.P.Consecințele unei asemenea stări de lucruri sînt bine cunoscute în județ : industria locală nu reușește să acopere decît în proporții mici cerințele de bunuri de uz casnic și gospodăresc, de mărfuri de serie mică, materiale de construcții. Pe de altă parte, un număr de unități continuă să lucreze cu cheltuieli mari, fără eficiență economică.Nu putem nega, desigur, că au existat acțiuni pentru mai buna organizare a sectorului. Bunăoară, n-a fost lipsită de eficacitate măsura

luată în fabricile de cărămidă de la Urlați, Bucov și din alte localități, de a se realiza amenajări, schimbarea vechii tehnologii și modernizarea unităților respective. Ca urmare, în acest an. județul va avea cantități mai mari de materiale de construcție, atît de necesare șantierelor. Dar asemenea măsuri n-au fost extinse pe scară largă.Noua organizare administrativ-te- ritorială are, între altele, și calitatea de a pune în centrul atenției organelor administrației de stat importantul sector al industriei locale. Documentele de partid precizează elar obligațiile organelor locale în această direcție. Acestea sînt datoare să acționeze astfel incit întreprinderile industriei locale, organizate pe principiul gestiunii proprii, să devină unități puternice, cu eficiență maximă, avînd o înrîurire puternică a- supra aprovizionării pieței, un rol important în producerea unei mari varietăți de bunuri de consum. S-au creat acum condiții dintre cele mai bune să acționăm repede și eficient în direcția unei organizări științifice a producției și a muncii în toate unitățile.După cum socotim, problema cea mai acută a industriei locale este organizarea, mai precis, necesitatea asigurării unei organizări pe bază de studii atente, pe bază de criterii economice riguros aplicate, în condițiile unei viziuni mai largi, mai elastice, profund realiste, a unei mari sensibilități la cerințele populației, la toate nevoile de aprovizionare, în acest sens, am primit de la centru indicații și instrucțiuni. N-avem nimic de spus, toate sînt folositoare. Dar nu de instrucțiuni duceam noi lipsă. Ne-am fi bucurat mai mult dacă prin Comitetul pentru problemele administrației locale ne-ar fi fost trimiși cîțiva specialiști competenți, oameni de nădejde, buni organizatori, care să ne ajute efectiv să punem pe baze noi industria locală. Sigur că putem acționa și cu forțe proprii. Cînd facem această afirmație, avem în vedere, în primul rînd, folosirea din plin a experienței și a cadrelor industriei republicane din județ. Se vor crea colective comune de specialiști, care să ajute întreprinderile de industrie locală în realizarea unor studii aprofundate, menite să pună în valoare rezervele existente, să scoată la iveală altele noi, să deschidă largi perspective întregului sector.
(Continuare în pag. a Il-a)

Cooperatorii din comuna Coșereni, județul Ilfov, au început semănatul culturilor din epoca I Foto : A. Cartojan
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Excelentei sale 
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Vă rog să acceptați și să transmiteți membrilor Consiliului de Stat al

Republicii Socialiste România mulțumirile mele cele mai călduroase pentru 
amabilul dv. mesaj de bune urări adresat cu ocazia realegerii mele.

ARHIEPISCOPUL MAKARIOS 
Președintele Republicii Cipru

tehnic
precoce?
de Octav PANCU-IASI

Două definiții. Ambele 
fixînd sensurile unuia și 
aceluiași cuvînt Cuvîntul 
talent. Prima, consem
nată de un dicționar apă
rut prin 1930 : „Talent - 
destoinicie remarcabilă 
pentru diferite arte".’ A 
doua, o formulare „la zi“ : 
„Talent — capacitate deo
sebită într-o ramură de 
activitate (artistică, știin
țifică, tehnică etc). O par
curgere chiar grăbită a 
celor două definiții per
mite observația că între 
ele există diferențe ce de
pășesc cadrul strict lexi
cal.. Este evident că cei 
aproape 40 de ani care 
s-au scurs între prima și 
a doua formulare au pro
dus o transformare în în
săși concepția despre ceea 
ce numim talent — și nu 
cea mai puțin esențială ar 
fi că zona controlată de 
această noțiune s-a extins 
de la arte la știință, la 
tehnică etc. Firesc. Nu

opinii

Nu cred să fie exagerată afirmația că adîncirea corelării cercetării cu producția se reliefează cu tot mai multă pregnanță în tendința de științifizare a economiei și, mai ales, a industriei. Concomitent, devine evidentă și cealaltă latură : industrializarea științei. Dar actualul proces de întrepătrundere a cercetării cu producția nu înseamnă o contopire nediferențiată, mecanică a a- cestora. Succesul conlucrării lor se bazează pe evoluția ce le este specifică.Dar ce implicații are o atare constatare pe planul organizării activității unităților științifice ?Aspectele privind structura, dotarea și funcționarea colectivelor de cercetare trebuie soluționate astfel, încît specialiștilor să li se asigure condiții de lucru corespunzătoare muncii științifice, de natură să înlesnească și nu să frîneze îndeplinirea sarcinilor cărora trebuie să le facă față. Acesta este, desigur, țelul tuturor indicațiilor și măsurilor adoptate în ultimii ani, în țara noastră, în vederea îmbunătățirii activității științifice. Pentru ilustrare m-aș referi, de pildă, la ideea transformării laboratoarelor uzinale din simple „anexe ale producției" în puternice centre de creare și promovare a noului în domeniul respectiv. O atare preocupare se leagă strîns și de altele, printre care și cea de întărire a capacității și..cpmpetep+ei.coEțducerilor de întreprinderi. încît acestea să fie capabile să ia decizii judicioase — diferențiate după specific — nu numai în sfera producției, ci și în cea a activității de cercetare din întreprinderile respective. Particularitățile cercetării științifice nu îngăduie însă adaptarea mecanică a formelor și procedurilor, specifice activității uzinelor, ceea ce reprezintă un deziderat important pentru întreaga sferă a unităților de cercetare, inclusiv cele înființate recent, aflate în plin proces de închegare și afirmare.Colectivul nostru, care a luat ființă cu numai doi ani în urmă, alături de alte unități apropiate ca profil, a reușit într-un interval de timp relativ scurt să intre în șuvoiul cerințelor acestui domeniu de mare însemnătate al economiei naționale și să dea unele realizări utile, mature din punct de vedere științific. Astfel, la o recentă expoziție au putut fi prezentate nu mai puțin de 14 aparate și instalații electronice noi, dintre care multe vor intra în curînd în producția de serie.Desigur, în obținerea acestor rezultate bune și-au spus cuvîntul și măsurile luate între timp pe terenul științei noastre, inclusiv preocuparea de a crea oamenilor de știință acele condiții favorabile solicitate intens de cercetarea modernă — privind

stabilirea tematicii, finanțarea lucrărilor, dotarea cu aparatură modernă etc. — care să le permită atacarea unor teme de mare însemnătate științifică și economică, o dată cu transformarea legăturilor mai mult formale cu uzinele într-o conlucrare directă. La finele anului trecut am realizat modelul experimental al u- nei instalații electronica, din care, după sondajele efectuate, între anii 1969—1974, vor fi necesare în industria noastră multe sute. Am inițiat legături directe cu specialiștii din viitoarea întreprindere producătoare, împreună cu ei am ajuns la concluzia că faza model poate fi depășită și am realizat faza prototip. Noul produs va putea fi introdus în fabricație încă din acest an în condiții de competitivitate cu produse similare străine.Aceleași preocupări de a imprima activității noastre o mai mare siguranță și eficacitate ne-au condus la închegarea rapidă, cu sprijinul Institutului de cercetare și proiectare pentru industria electrotehnică, a unui laborator de studii și cercetări tehni- co-economice. în prezent acesta urmărește introducerea unor metode moderne în evaluarea valorii tehnico- economice a cercetărilor noastre, re- curgînd, între altele, și la metoda „drumului critic" (P.E.R.T.).Din păcate, rezultatele menite să dea realmente aripi unui colectiv științific abia apărut sînt umbrite încă de practici care vădesc o anumită1 ignorare a specificului creației științifice, de confuzii în ceea ce privește conceperea profilului și activității institutului. De altfel, este cunoscut faptul că, într-un trecut nu prea îndepărtat, exista practica de a se extinde pur și simplu la institutele de cercetare metodica de asigurare cu cadre, aparate și materiale specifice | producției. Se pare că în unele cazuri nu s-a renunțat încă total la o astfel de optică, deși viața o infirmă. Este edificator în acest sens modul în care este văzută în prezent relația dintre cercetare și proiectare în cadrul activității unității noastre. Prin forța lucrurilor, cercetătorii noștri efectuează și un important volum de lucrări de proiectare, a căror importanță și pondere sporesc pe măsură ce noi tindem să livrăm producției soluții cît mai complete, împinse pînă la faze în care pot fi preluate grabnic și introduse în fabricația de serie. B Dar în institutul nostru nu există § posturi pentru o astfel de activitate a sau dacă se creează totuși, încadrarea 8 este cu mult inferioară celor similare g din institutele de proiectări. Personal 8 am ajuns cu această „ciudățenie" pînă 8 la foruri superioare — printre al- | tele și la Comitetul de stat pentru I

Nu pot pleca la drum 
fără a-mi lua amintirile 
cu mine, adică fără o 
ușoară melancolie învă
luind fiecare pas. E vor
ba de copilărie, e-vorba 
de Mureș. El e unul 
dintre rîurile noastre 
mari, care atinge ma
turitatea foarte repede, 
după o copilărie scurtă, 
zdruncinată între pra
guri de stîncă, gălăgi
oasă ca toate copilăriile, 
și o adolescentă brusc 
încheiată in dreptul 
castelului medieval, 
sumbru martor proptit 
pe muchea prăpastiei, 
lingă Brîncovenești. Fi
lele cărții înscrise de 
unda sa grea, în albie 
adine săpată, sînt scrise 
cu totul diferit decît 
cele nervos caligrafiate 
de fratele său geamăn, 
Oltul. Calm, prevenitor, 
intră în cîmpie pregătit 
de drum lung, atent sd nu piardă nimic din 
ceea ce i se oferă pe 
malurile sale. Mureșul 
e un rîu intrat fără 
veste în lume, devreme, 
ecourile pădurilor de 
brad de pe culmile Că- 
limanilor încă trăind 
între malurile sale. E un 
moment solemn acela 
al despărțirii, o privire 
aruncată înapoi spre Scaunul, desenat vînăt 
în zare — și munții ră- 
mîn pentru totdeauna in 
urmă.

Mie aici, în acest- loc, 
îmi place să mă întîl- 
nesc cu Mureșul, și de

aici, din pragurile Re
ghinului, să-l întovără
șesc la vale printre sate 
risipite, printre sălcii 
și ariniști, însoțit, pre
cum am spus, stăruitor, 
de ușoara melancolie a 
timpului ce s-a așezat. 
N-am să uit ce mi-a 
spus într-un rînd, cînd 
mă întorceam spre 
casă, pe un drumeag de 
șes cu urmele carelor 
adine săpate în pămîn- 
tul gălbui, strivind în 
dinți un fir de iarbă, 
proaspăt cosită, n-am să 
uit ce mi-a spus mie 
atunci, vara, un țăran 
din partea locului. I-am 
zis că apa trece. Cu pri
virea pierdută în largul 
văii, mi-a răspuns că 
apa doar trece, noi însă 
ne petrecem. Cu alte 
cuvinte, Mureșul rămine 
așa cum îl știm, cum 
l-au știut cei dinaintea 
noastră, curge, trece, 
neschimbat, fără vîrstă, 
necontenit întinerit de 
la izvoare, într-un ne
întrerupt ciclu de în
noire, fără să îmbătrî- 
nească, așa, bunăoară, 
ca omul.

★
Dacă aș fi sosit într-o 

zi cu soare de vară și nu cu unul înșelător de 
iarnă m-ar fi atras jo
cul de apă al caiacelor, 
m-ar fi îneîntat ele
ganta linie a ambarca
țiunilor ce se nasc la 
Reghin. Alunecă pe Mu
reș așa cum, în copilă
ria mea, purtate de apa

putea o perioadă de timp 
cum este cea în discuție, 
caracterizată tocmai prin 
mutarea centrului de in
teres al activității umane 
în aria științei și tehnicii, 
să nu-și apropie un ter
men exprimînd cel mai 
înalt grad de manifestare 
al unei aptitudini. Viața 
însăși a obligat la revi
zuirea vechii concepții. 
Astfel, precum pentru ori
care domeniu al artei, și 
pentru oricare comparti
ment al științei sau tehni
cii poți avea nu doar o 
înclinație sau o deschide
re, ca să folosesc un figu
rativ actual, ci talent, a- 
dică o capacitate deosebi
tă, ba poate chiar ceva în 
plus, ceva despre care 
știm prea puțin pentru că ' 
nu se lasă cercetat cu in
strumente obișnuite.

Pomenita transformare, 
privită din unghiul care 
surprinde reflectarea ei în 
practică, naște pentru mi
ne (mai exact: pentru un 
om de mai multă vreme 
atent la procesul de edu
care și instruire a tinerei 
generații) o întrebare. 
Iat-o : Cum întreținem și 
dezvoltăm la copii, și încă 
de 
lor 
ori 
lă.

(Continuare în pag. a IV-a)
Aspect din secția anvelope de la Uzina „Danubiana* Foto : Agerprei

șa densă, se duceau la 
vale plute de bușteni. 
Place-mi cînd mă gîn- 
desc că dansul lor, gra
țios se desenează și pe 
oglinda unor lacuri în
depărtate, că, pornită 
din Reghin, esența tare 
a pădurilor noastre în
cununează cu lauri 
campionii nauticii ro
mânești, convertind în 
însemne de aur o artă 
desăvîrșită, așa cum a 
atins perfecțiunea și vioara. Sunetele ei crista
line au răsunat întîi și întîi în atelierele acestui combinat, căruia ezit 
să-i spun de industria
lizare a lemnului, așa 
cum mi se pare nepotri
vit să spun că tot aici se 
„produc" chitare și o în
treagă gamă de instru
mente muzicale. Para
doxal, nici „gamă" nu-mi sună bine.

Mureșul întilnea aici 
odinioară o făbricuță 
sordidă de Cherestea, 
partea de jos a orașu
lui răspîndea duhoarea 
tăbăcăriilor. O cromati
că dură, cu dominante cenușii, în nuanțe să
race, închega un tablou 
comun: orășel de în
fundată provincie, îne
cat în plictiseală, căreia 
orașul de sus, cu străzi 
înguste și case întunecate, ca ferecate în zi
duri groase, îi accentua 
asprimea. Procesul trep
tat de înseninare, aș 
spune, a orașului l-a 
impus accentuata creș
tere spre categoria ora
șului industrial, iar produsele care părăsesc 
Reghinul ca să colinde 
țara și lumea, produse 
de finețe, precizie și de
licatețe, cheamă nece
sar o nouă definiție a 
vechii așezări, cum, da 
altfel asemenea defini
ții ne vor fi solicitate pe itinerarul nostru, la 
fiecare pas...Si încă o dată aș fi 
vrut si fie vară. Pînă 
ajungem măcar la Tg. 
Mureș. Să văd toate 
aceste sate: Petelea, 
Periș, Voivodeni, Gor- nești, Sîntana — toate 
„de Mure^', cum li se 
spunț — sa le văd lumi
nate ca ziua, în noaptea ce se lasă; vara, căci 
iama de-acum e inde
cisă, toată numai petice albe, cu margini străvezii și ar fi mal bine 
ca de pe laturile asfal
tului să-mi deseînte 
ceva tainic din frunză plopii ca fusul, plopii 
aceștia foarte tineri 
încă. Aș glumi cu Mu
reșul, șoptindu-i ceva 
cum le șopteam cînd eram mic peștilor, ca să-i ademenesc. Plutele, 
de care aminteam la 
Reghin, aici, la intrarea în Tg. Mureș le-am cu
noscut întîi. S» am și plutit cu ele, m-am ți
nut și eu de-o coadă de 
secure înfiptă în bu
ștean la trecerea prin 
poarta din mijloc a ză
gazului cu o viteză pe 
care noi n-o apreciam 
cu destulă modestie. 
Zăgazul acela a fost a- 
runcat în aer. Cel pe 
care-l întîlnește Mure
șul e altul, „altul mai mare și mai frumos", 
cum fiecare pod —

(Continuare 
în pag. a III-a)

la frageda vîrstă a ce- 
„șapte ani de acasă" 
a celor dintîi de școa- 
acea deosebită capaci

tate pe care o manifestă 
pentru o ramură 
ței. a tehnicii ?

Mi-e limpede
- întîmplă aceasta 

vem de-a face cu 
tor al artei. îmi pot ima
gina lesne un așa-numit 
„caz-etalon" : sesizînd că 
puștiul său în vîrstă de, 
să zicem, 5 ani reține cu 
multă ușurință melodiile 
ascultate la radio sau la

(Continuare 
în pag. a VII-a)

a știin-

cum se 
cînd a-
un sec-
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0 A doua fața 

a lucrurilor
de Alecu Ivan-GHILIA

© Versuri

de Dumitru M. Ion 

și Cezar Baltag

PAGINA A VI-A

0 Istoria modernă 
a lacrimilor de zeiță 

0 PUNTE LA „CORNUL 
DE AUR“
@ Marile sentimente 
nu se demodează 
(Interviu cu WILLIAM GIB
SON, autorul piesei „Doi 
pe un balansoar”)

ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ

Mobilurile agitației 
militariste 
din Coreea de sud

DECERNAREA STEAGULUI ROȘU Șl DIPLOMEI 
DE ÎNTREPRINDERE FRUNTAȘĂ PE TARĂ

•> »TR. SEVERIN (corespondentul „Scînteii"). — Vineri după-amiază, în sala Teatrului Popular din Tr. Severin, au fost decernate într-un cadru sărbătoresc, a doua oară consecutiv Steagul Roșu și Diploma de întreprindere fruntașă pe țară în întrecerea socialistă, șantierelor sistemului hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier. Din bilanțul realizărilor constructorilor consemnăm: depășirea planului de investiții cu 26 Ia sută, realizarea unor lucrări peste plan în valoare de 145 milioane lei, sporurile realizîndu-se pe seama creșterii productivității muncii.BRAȘOV. — Aceleași distincții au fost acordate colectivului Depoului C.F.R. din Brașov. Printre realizările colectivului amintit se numără : depășirea planului producției marfă cu 2,52 la sută, ceea ce înseamnă a-

proape 314 milioane tone transportate în plus, sporirea productivității muncii cu 3 la sută, economii peste sarcina de plan la prețul de cost de peste 2 500 000 lei.în adunările festive care au avut Ioc la Complexul hidroenergetic șl de navigație Porțile de Fier și la Depoul C.F.R.-Brașov, conform hotă- rîrii conducerii partidului, au fost distinși cu Medalia Jubiliară pentru „Merite deosebite în întrecerea socialistă", acordată de Consiliul Central al U.G.S.R., 78 de constructori și ceferiști care s-au menținut cinci ani consecutiv fruntași în întrecerea socialistă. Din rindul acestora 59 au primit și Medalia Muncii. Totodată, celor distinși le-au fost înmînate recompense bănești din partea Consiliului de Miniștri.

Știrile transmise în ultimul timp din Seul de corespondenții agențiilor de presă au, aproape în totalitatea lor, ca numitor comun relevarea intensificării, înlr-un ritm din ce în ce mai mare, a pregătirilor militare în Coreea de sud, a agitării spiritelor care propovăduiesc încordarea continuă în a- ceastă parte a lumii. Un șir întreg de fapte stau mărturie în acest sens. Durata serviciului militar a fost mărită de la 30 de luni, la 3 ani, pentru armata de uscat, și de la trei ani, la trei ani și jumătate, pentru marină și aviație. O nouă divizie, înzestrată cu echipament modem, este pe cale să se adauge diviziilor existente. Au fost militarizate căile ferate.Pentru justificarea intenselor pregătiri militare, cercurile conducătoare de la Seul au pus în mișcare o întreagă campanie propagandistică. îngrijorate de capturarea, în apele teritoriale ale R. P. D. Coreene, a navei spion americane „Pueblo“, marionetele sud-coreene au prezentat acest act legitim drept „agresiv". Membri ai cabinetului de la Seul, printre care și primul ministru, proferează neîncetat amenințări la adresa R. P. D. Coreene, inclusiv cu amenințarea de

a se recurge la acțiuni militare „împotriva nordului".Politicienii sud-coreeni își intensifică, cu sprijinul trupelor de ocupație americane, acțiunile provocatoare împotriva R. P. D. Coreene. în ultimul timp au fost lansate numeroase atacuri armate, folosindu-se din ce în ce mai mult arme grele, în diferite puncte ale zonei demilitarizate. Totodată, nave americane și sud-coreene pătrund tot mai des în apele teritoriale ale R. P. D. Coreene, deschizînd focul. Amploarea crescîndă a acțiunilor provocatoare ale imperialiștilor și ale clicii lui Pak Cijan Hi ridică și mai mult tensiunea în peninsula coreeană, reprezintă — după cum a- preciază comentatorii — o serioasă a- menințare la adresa păcii în această regiune a lumii.Care este adevăratul mobil al pregătirilor și provocărilor militare ale guvernanților de la Seul ? După părerea multor observatori acest mobil trebuie căutat în încercarea de a reprima nemulțumirea maselor populare din Coreea de sud, revendicările aces-
Radu BOGDAN

(Continuare în pag. a Vil-a)



SClNTEIA - slmbâta 16 martie 1968PAGINA 2

Sus cortinaLa Teatrul Giulești se joacă de foarte multă vieme o comedie originală și oarecum locală. Este o comedie într-un act... nejustificat și mai multe tablouri... de șantier. Clădirea se modernizează. Termenul de dare în folosință (31 decembrie 19661) a fost depășit cu un an și două luni, valoarea devizului a fost depășită cu 3 600 000 lei etc., eto. Modificările „pe parcurs" în construcție au dus la .reproiec- tarea unor „detalii". Depășind considerabil termenul de execuție șl investiția planificată, comedia din Giulești s-a impus astfel atenției unor organe ex- traartistice. Să vedem epilogul I
Ocupat!Mihai Păuna? din Ploiești (cu domiciliul flotant în str. Găgeni 107) era văzut deseori vorbind de la telefonul public. Convorbirea lui era dintre cele mai serioase. Discuta aprins și gesticula încît nimeni nu putea să-și închipuie că simulează. In timpul convorbirii, el manevra cu multă dexteritate lama unui briceag în ușița casetei telefonului, deschi- zînd-o. Monezile se scurgeau în buzunarul acestui abil spărgător de telefoane. Dar iată că a fost prins în flagrant delict. Dumnealui va mai avea o convorbire, directă și scurtă, cu instanța judecătorească, după întrerupe legătura exterioară, pentru morală".

care i se vacu... lumea „defecțiune

Zilnic se brevetează, pe întreg globul pămîntesc, sute de invenții, dintre care numeroase se aplică în procesul complex al producției. Ele sînt menite să ușureze munca omului, să determine creșterea masivă a productivității si, implicit, realizarea u- nei considerabile economii de timp. Această tendință se manifestă pe plan mondial și în sectorul circulației mărfurilor, ideile novatoare găsindu-și aplicabilitate în formele rapide de deservire. Una din aceste forme moderne de comerț o constituie automatele.Automatele comerciale sînt, în fond, niște mici magazine fără vîn- zător. Marea lor calitate este aceea că asigură un comerț ieftin, fără mari spații și lucrători, un comerț care pune la îndemîna consumatorului, la orice oră din zi sau noapte, prin simpla introducere a unei monezi, cele mai variate produse de cerință imediată. încă acum cîteva decenii erau cunoscute — inclusiv la noi — automatele pentru distribuit diferite dulciuri (ciocolate, caramele). Folosirea automatelor a cunoscut de atunci o enormă creștere și diversificare ; în diferite țări, chiar la automatele așezate pe străzi, consumatorii pot găsi diferite răcoritoare, sucuri, lame de ras, țigări, capișoane de ploaie sau ciorapi de damă etc. — articole pentru nevoi apărute subit.Totuși, la noi, acum ca și în urmă cu multi ani, se pot număra pe degete automatele în funcțiune. Extinderea de care se bucură în alte țări, rezultatele obținute și satisfacția cetățenilor sînt tot atîtea argumente în favoarea introducerii automatelor pe scară largă. Dar performantele acestui sector comercial se pare că nu impresionează pe cei în cauză. în fond, pe cine ar trebui să impresioneze? Firește, în primul rînd direcțiile tehnice, de investiții și de altă natură din Ministerul Comerțului Interior. I-am întrebat pe reprezentanții sus-numitelor organisme : de ce de atîta amar de vreme batem pasul pe loc în dezvoltarea acestui modern, interesant si rentabil sector comercial ?— Să plantăm automate în orașe ? Se poate. Dar dacă — mal știi ! — le Strică cumpărătorii ?Motivul ni se pare foarte.......... înțelept". Atît de înțelept că pe baza lui s-ar putea trece și la desființarea telefoanelor publice sau a felinarelor de pe străzi... Fapt este că înființarea unei rețele de automate a fost transformată în... problemă de studiu. Și se studiază cu perseverentă. Adică cu anii, mai precis, de cinci ani. Și cît de necesară apare prezenta automatelor în zonele mult frecventate de public : gări, stadioane, locuri de agrement, școli, spitale, uzine și în multe alte locuri din Capitală șl din celelalte orașe IDe fapt, de ce nu se introduc automate pentru o gamă variată de produse ? La M.C.I. ni se prezintă fel de fel de argumente tehnice, toate menite să ne convingă de greutățile și inconvenientele instalării unor astfel de aparate. Pe cît se pare, piedicile „obiective" nu

sînt altceva decît produsul unei insuficiente analize a scopului și condițiilor în care funcționează aceste aparate și, ce să mai vorbim, comoditatea, inerția, lipsa de răspundere. Faptul este demonstrat cu prisosință de modul în care au fost folosite cele 46 de automate, în valoare de peste 600 000 lei, importate în 1961 șl repartizate în exclusivitate TAPL-u- lui București (în perioada 1962—1967 nu s-a mai montat nici un automat). Citim un proces verbal al Direcției de control și revizie financiară a

bun, cunoaște în permanență o mare afluență de consumatori. De dimineață pînă seara tîrziu, trecătorii intră să ia o gustare ori să bea ceva, în asemenea condiții — și presa a mai semnalat acest lucru — ar fi fost de așteptat ca organizatorii localului să ia măsuri ca aprovizionarea și deservirea să fie corespunzătoare cerințelor unei unități atît de solicitate din centrul orașului. De mult se spune acest lucru și de mult nu se face nimic. Localul are o ținută mai mult decît neglijentă ; or-

„PUNEȚI MONEDA 
Șl AȘTEPTAȚI..."- 
să se schimbe optica 
asupra automatelor 
comerciale

Municipiului București. Rezultă că din cele 46 de automate, TAPL a reținut doar 27, deși în Capitală nu existau alte asemenea utilaje. Restul a fost dat disponibil și transferat altor organizații socialiste. Aceasta însă abia după 4—5 ani și după ce s-au plătit amortizări de peste 135 000 lei, fără ca aparatele să fi fost folosite și să fi adus vreun beneficiu !Uimitor este faptul că nici măcar automatele reținute pentru București nu au fost și nu sînt utilizate în totalitate : 9 din ele zac nefolosite (le poate vedea oricine) la întreprinderea de alimentație publică „Ciocîrlia", mai precis la bufetul din incinta Tribunalului Capitalei ; alte cîteva au fost CASATE de Trustul de răcoritoare și cofetării nr. 1, după ce se amortizaseră în proporție de numai 57 la sută. Doar 14 sînt folosite în cadrul bufetului „automat" Patria. Dar cum sînt folosite ?Bufetul „Patria" este o unitate comercială care, datorită vadului său

ganizarea este defectuoasă, serviciul excesiv de lent, iar sortimentul de preparate — minim și neatrăgător prezentat Fără a-i scuti pe cei în cauză de răspunderea ce le revine pentru proasta organizare, igiena dubioasă și nepăsare, trebuie să spunem totuși că o mare parte din neajunsuri își au originea în însăși existența așa-zisului automat de bere, răcoritoare și gustări. Acest automat este o adevărată pacoste pe capul lucrătorilor din unitate. „Nu sîntem împotriva introducerii automatelor — ne-au spus dînșii — dar să fie cu adevărat automate. Pentru că au fost tratate cu atîta neglijență, un mecanic trebuie să stea în permanentă cu ciocanul și cleștele în spatele automatului". Ce fel de automate sînt acestea ? —se întreabă, pe bună dreptate, consumatorii. Oare forurile de specialitate din Ministerul Comerțului Interior, din Direcția Comercială a Municipiului, care au atribuția să introducă automatele, să le urmărească

funcționarea, nu au un sentiment de jenă pentru ceea ce se petrece ?în 1965, fabrica Adesgo a avut nevoie de un simplu aparat de siftyi, sifonul fiind servit muncitorilor unor secții în cadrul măsurilor de protecție. Și ce credeți că i s-a dat ? Patru (4) automate de sirop-sifon 1 (deși se știa bine că acestea funcționează cu monedă, iar sifonul pentru muncitori este gratuit). Rezultatul a fost că două automate au fost folosite circa un an. iar ulterior au fost transferate în altă parte. Celelalte două se află tot în fabrică, neutilizate pînă în ziua de azi. încît recomandăm cetățenilor cărora vara, la ștranduri sau la șosea, le este sete și nu au unde găsi un pahar cu sifon să dea o fugă la fabrica „Adesgo".../Mergînd pe urmele celorlalte automate importate în 1961, am aflat că unele au ajuns, prin 1965, la Trustul de alimentație publică Hunedoara, iar altele — la întreprinderea de hoteluri și restaurante Mamaia. A- cestea din urmă au fost și sînt folosite (deci nu aparatele poartă vina inactivității lor). Cît privește Trustul de cofetării nr. 1, acesta a reușit să se... debaraseze de toate.Este clar că nu numai caracteristicile tehnice, lipsa de îndrumare și de asistentă tehnică au împiedicat folosirea rațională a unor utilaje menite să aducă avantaje considerabile consumatorilor și comerțului, ci și dezinteresul organelor comerciale locale. Numai așa se explică de ce în București nu a mai rămas nici un automat de răcoritoare, de ce s-a a- probat atît de lesne transferul lor în alte părți și, mai ales, de ce nu s-au luat ani de zile măsuri ca utilajele importate să fie montate, ad- mițîndu-se casarea și nefolosirea lor (de fapt „casarea" înseamnă pierderea unor sume importante).Care sînt perspectivele pentru anul 1968 ? Se prevede — după cît ni s-a spus la Ministerul Comerțului Interior — introducerea „experimentală" (experimentăm ceea ce în alte țări s-a banalizat!) a... 15 automate. După ce că numărul este infim, toate vor „vinde" numai băuturi. în aceste condiții, la ce concluzii poate duce „experimentul" ? Ce măsuri va putea determina în ceea ce privește diversificarea automatelor potrivit diferitelor necesități, amplasarea lor, dirijarea și urmărirea lor de către o anume organizație sau întreprindere comercială ? De vreme ce așa s-a hotărît-, poate că Ministerul Comerțului Interior va da cititorilor un răspuns cît de cît convingător.Țările avansate ale lumii pun tot mai mult preț pe utilizarea automatelor în comerț. Introducerea automatelor — bine gîndită și dirijată, în funcție de posibilitățile de care dispunem și care sînt an de an mai mari — trebuie să se înscrie între coordonatele modernizării comerțului nostru. Ca atare, forurile de resort sînt chemate să acționeze energic în acest sens și cît mai operativ cu putință.
George POPESCU

In atenția 
unor 

abonați ai 
televiziuniiIncepînd cu data de 31 martie 1968, translatoarele de televiziune de la Slatina pe canalul 5, Drăgășani pe canalul 3 și Pitești pe canalul 3 își încetează activitatea. Posesorii de televizoare din zonele deservite pînă în prezent de aceste translatoare, trebuie să-și modifice și să orienteze corespunzător antena de recepție, conducindu-se după următoarele indicații :Zona deservită în prezent de translatoarele Slatina și Drăgășani recepționează în bune condițiuni stația Oltenia pe canalul 8. In această zonă se poate recepționa în condiții bune și stația Bucegi pe canalul 6, excepție făcînd comunele Dumitrești, Poganu, Șutești și vecinătățile acestora, unde stația Bucegi se recepționează mai slab.Zona deservită în prezent de translatorul Pitești, recepționează în bune condițiuni stația Bucegi pe canalul 6. Cu excepția orașului Pitești, în această zonă se recepționează bine și stația Oltenia pe canalul 8.

SURPRIZELE 
„MĂRȚIȘORULUI"

La tragerea „Mărțișorului* organizată recent de Administrația de Stat Loto-Prono- sport au fost obținute 22 503 premii, între care 32 de autoturisme de diferite mărci și capacități. S-au acordat, de asemenea, 50 de excursii de 8 zile la Paris și alte 50 de excursii de 16 zile în R. D. Germană. In afara premiilor obișnuite s-au atribuit cîști- gătorilor și o serie de premii suplimentare și speciale în bani.
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Ne scrie un puști. Pionier Tu- 
far Constantin din cl. a IV-a. „Noi,

decembrie ni s-a făcut instalația 
electrică la școală. S-a făcut și 
legătura la stîlp. Dar bucuria 
noastră n-a durat mult. Am învă
țat că energia electrică merge cu 
iuțeala fulgerului, dar la noi tre
buie să treacă luni de zile ca să 
ajungă de la stîlp la școală. Ne 
întrebăm: ori legătura electrică 
nu s-a făcut cum trebuie, ori to
varășii de la Electricitate au rupt 
legătura cu răspunderea lor în 
muncă". Bine le-ai mal zis-o, 
Costică / Dar pe merit. Scrie-ne 
ce se mai întîmplă... Note bune 1

Cu doi ani în urmă, cetățeanul 
Dumitru B. din Baia Sprie a fost 
păgubit serios. O persoană miste
rioasă îi turnase petrol în butoiul 
cu borhot de prune pentru țuică. 
Nebănuind nimic, gospodarul a 
fabricat țuica și pe urmă a a- 
runcat-o. Au trecut de atunci, 
cum spuneam, doi ani. Deunăzi, 
Dumitru B. s-a pomenit ca din 
senin cu un plic voluminos, în 
care se găseau 2 800 lei și o de
peșă : „Pentru țuica de care te-am 
păgubit". Semnătura, cum bine 
presupuneți, este... indescifrabilă. 
Rămîne, totuși, fapta. Adevărat, 
deci, că cel mai aspru judecător 
este propria conștiință.

SolomonianăVenind în Capitală, ing. Bujor Cașaș de la Termocentrala Doi- cești a comandat la „Artă și precizie" o pereche de cercei și o verighetă. Nefiind gata pînă la plecare, l-a rugat pe cumnatul său, Mircea Nistor (str. Bucureștii Noi, bloc 6, ap. 51), să le ridice și să i le expedieze prin poștă. Ceea ce s-a și întâmplat. Insă expeditorul „a trișat" poșta, specificînd pe colet „conține rechizite" și declarînd o valoare de 50 lei. Inginerul din Doicești primește avizul de colet, se duce la poștă, dar — ia coletul de unde nu-i. A dispărut și așa a rămas pînă în ziua de azi. Sîn- tem siguri că poșta, apărîndu-și prestigiul, va găsi obiectele dispărute. Cum de altfel sîntem tot siguri că expeditorul incorect va fi amendat pentru frustrarea poștei de drepturile legitime de încasare a taxelor.Rubrică redactată de :
Ștefan ZIDARIȚA 

cu sprijinul corespondenților 
Scînteii"

Reafirmarea industriei locale
1 -A

(Urmare din pag. I)Ne propunem să diversificăm producția. Dar pentru aceasta, va trebui să găsim spații de producție, mașini și utilaje, capacități de proiectare, posibilități de perfecționare a tehnologiei. Zestrea tehnică a industriei noastre locale nu este prea mare și nici de înalt randament. Dar, din păcate, nici ceea ce există nu este folosit la maximum. Să luăm exemplul combinatului „Progresul" din Ploiești. Aici au fost și sînt nefolosite capacități de îmbuteliere și de prelucrare a diferitelor sortimente de răcoritoare. Ploieștiul și Valea Prahovei duc, mai ales în timp de vară, o lipsă acută de asemenea produse. Cu toate acestea, capacitățile de producție stau nefolosite, iar noi așteptăm să ni se trimită Frucadă de la Brașov și Pepsi-Cola de la Constanța. Mai sînt și alte asemenea exemple — la Cîmplna, Comarnic, Gura Beliei, unde poți găsi utilaje, spații uzinale nefolosite rațional.Ne gîndim, de asemenea, la o campanie susținută de modernizare a unor mașini și utilaje cu randament scăzut, ca un lucru ce ține direct de eficiența economică. In felul acesta se va mări simțitor producția și, implicit, productivitatea muncii va crește; se creează condiții de mărire a numărului sortimentelor fabricate, la un preț de cost convenabil. In problema diversificării și asimilării de noi produse, un rol important îl va avea și atelierul de proiectare recent înființat. Pe baza studierii cerințelor de consum, el va proiecta o serie de articole mult solicitate. găsindu-se soluții de fabricare rentabile.Diversificarea este legată, zul nostru, și de resursele de prime și materiale pe care județul, resurse variate și dar foarte puțin folosite. De aceea, sarcina noastră constă în a pune în valoare întreaga bogăție de materii prime din județ utilizabile în unitățile industriei locale. Aș aminti necesitatea unor noi prospectări (avem suficienți geologi) pentru prospectarea de noi cariere de calcar, gresie, argile, pentru sectorul materialelor de construcții. La această oră —• paradoxal, desigur — noi, prahovenii, sîntem nevoiți să aducem piatră de var din județul Brașov, la un preț neconvenabil. Bine nise spune: „Cad munții pe voi. De ce nu valorificați calcarul din județ?" Dacă vom invoca mereu scuza că Valea Prahovei este „monument al naturii", nu vom reuși să rezolvăm problemele mari ale județului. De altfel, sînt prea multe locurile de unde se poate exploata calcarul. De pildă Valea Stînii, unde există o piatră destul de bună ; calcarul de aici este colorat și am putea fabrica mozaic de diverse nuanțe pentru locuințe. Socotesc că nici nisipul bituminos de la Matița, această mare rezervă a județului, nu este încă valorificat superior. Organizîndu-se producția de mixturi asfaltice, dale pentru trotuare și altele, s-ar asigura, pe de o parte, modernizarea drumurilor noastre, iar pe de alta, materialele necesare populației, înfrumusețării comunelor etc. Nu este de neglijat nici organizarea unei producții pentru valorificarea deșeurilor provenite din industria prelucrării țițeiului și din petrochimie, cu multe unități pe teritoriul prahovean. Numai datorită lipsei de inițiativă nu s-au valorificat pînă acum deșeurile de polietilenă de la combinatul petrochimic, care se pretau la confecționarea de pungi, săculețe și alte articole mult solicitate.Evident. în procesul de organizare superioară a producției locale avem în vedere și valorificarea experienței și priceperii în executarea unor pro-

duse tradiționale, cum ar fî prelucrarea lemnului, olăritul, construcțiile metalice forjate și altele. Asemenea produse ale industriei locale sînt foarte solicitate la export.în județul nostru sînt numeroși meseriași talentați și pricepuți, destule cadre cu pregătire superioară. Dar nu îi putem folosi cum trebuie. Existența unor normative de salarizare care dezavantajează pe inginerii, maiștrii, tehnicienii din industria locală ne creează mari greutăți. Considerăm că asemenea probleme ar trebui să fie reglementate cît mai repede. întrucît însăși noțiunea de organizare științifică presupune prezenta în posturile de conducere, la locurile-cheie a unor cadre cu pregătire corespunzătoare. Specializarea lucrătorilor este deosebit de stringentă în sectorul industriei locale.Aș vrea să mai subliniez că în studiile noastre consacrate organizării superioare a industriei locale va ocupa un Ioo central problema desfacerii produselor. Vom impune atenției, ca metodă permanentă de lucru, prospectarea pieței, a gustului și cerințelor cumpărătorilor, iar pe de

altă parte vom depune eforturi continue pentru îmbunătățirea calității produselor, pentru înfrumusețarea lor, pentru mărirea utilității și rezistenței articolelor industriei locale. Firește că și direcția comercială județeană are obligații în promovarea și lansarea mărfurilor. Ea trebuie să asigure o reclamă corespunzătoare noilor articole și, în colaborare cu industria locală, să întreprindă acțiuni de sondare a cerințelor pieței, a nevoilor, a gustului consumatorilor.Ridic o ultimă problemă. Concomitent cu preocuparea de a găsi noi rezerve de ieftinire a produselor, este cazul să se reconsidere unele preturi, întrucît neconcordanța care e- xistă în momentul de fată generează lipsa din magazine a multor articole așa-zis nerentabile.Traducînd în viată, cu perseverență, indicațiile partidului nostru, vom asigura industriei locale un progres rapid, vom face ca aceasta să-și îndeplinească menirea de sursă de aprovizionare a populației județului cu un larg sortiment de mărfuri.
DUPĂ DISCUȚII

în ca- materil le are bogate,
Țara

Țara Vrancei.., leagănul „Mioriței..." Țară învăluită de veacuri în abur dulce de legende I Poate că cea mai veche, cea mai frumoasă în același timp, cea mai populară dintre ele, o însăși minunata legendă a Babei Vrîn- cioaia.Vrancea, „Țara celor 7 munți" este, cum drept glăsuiește balada, „o gură de rai". Așezată la răscrucea a trei mari ținuturi românești — Moldova, Transilvania și Muntenia — ea are un relief plin de farmec și neprevăzut. In orice parte fi-ai îndrepta pașii, rămîi uimit de generozitatea cu care natura a împodobit aceste locuri. Fie că te afli sus, pe munții Tisaru, Sboina, Giurgiu sau Goru, de unde privirea se poate prăvăli în hăuri înfiorătoare sau poate sbura în voie spre Moldova, spre Alba lulia sau spre Bărăgan, fie că te afli pe Valea Putnei, a Zăbalei sau a Nărujei, te stăpânește dorinfa de a zăbovi și a tot zăbovi prin aceste locuri.Ce s-ar mai putea adăuga ? Vrancea oferă vizitatorilor surprize pline de frumusețe. Atît de multe I Amintim cîteva : în apropierea comunei Tulnici, un funel dăltuit în stîncă de marele meșter — natura ; pe valea Putnei rîul

La Casa arhitectului din Capitală s-a deschis ieri expoziția „Premiile anuale 
ale Uniunii arhiteefilor pe anul 1967". In fotografie: Un aspect din expoziție

PROMISIUNI OPTIMISTE

Vrancei-un mare
anonim turisticse revarsă într-o cascadă mult mai interesantă decît „Urlă- toarea’ Bucegilor ; munfii Vrancei ascund în sînul lor o comoară rară : o pădure naturală de pini — monument al naturii...Ce-i trebuie turistului pentru a porni la drum ? In primul rînd, drum pe care să meargă ; apoi, posibilități lo

cale de a se aproviziona cu 
hrană și, firește, locuri unde să se poată adăposti la ne- \voie. Cum consemnam și în- fr-un alt număr al ziarului, pe cit de bogată e Vrancea în priveliști, pe sînt oamenii sărăcufe sînt a te deplasa, în acest ținut.Pe scurt: drumurile — în general căile de acces „turistice" — se identifică cu 
drumurile forestiere. Ceva 
pentru turiști, în această zonă de mare interes turistic, nu s-a întreprins încă. Șoseaua, care totuși pare a fi un pic mai... turistică (șoseaua nr. 111), se află într-o stare deplorabilă. De doi ani înche- iați pe muche se „căznesc" consirucforii s-o dreagă I Și de doi ani încheiafi, organele locale tolerează situația. Am parcurs această șosea de la Focșani la Vidra — așezare străveche vrînceană — și de la Vidra la Tulnici. Greu

cît de primitori ei, pe atît de posibilitățile de de a te mișca

zicem că iu- cunoască co- trece cu veți hîrtoapele străbat finu-
drum I Dar să ristul dornic să morile Vrancei derea hopurile drumurilor care tul. Să zicem. Intervine. însă un alt inconvenient. De unde se aprovizionează ? Unde găsește o mîncare gătită, un ceai sau o cafea caldă ? Ușor de răspuns. Singurele „puncte" de aprovizionare au rămas micile magazine alimentare de pe șoseaua principală, ele însele prost aprovizionate. De ce nu a fost amenajat în atîția ani nici măcar un chioșc alimentar, de ce nu a fost organizată în a- ceastă parte a tării nici o pensiune familială (e tocmai locul potrivit) ? Mister I Sau, mai curînd, delăsare. Cu a- ceasta am ajuns, în fine, la al treilea deziderat turistic : 
adăpostul. Vrancea e frumoasă în toate cele ; fiecare anotimp are farmecul lui a- parte. Ei bine, fie vară, fie iarnă, turistul are cam aceleași posibilități de cazare : cabanele muncitorilor forestieri și casele, înfr-adevăr primitoare, ale vrîncenilor.Ar fi putut fi amenajate în Vrancea și căi lesnicoase de acces (subliniem : marcate), și cabane turistice, ba chiar microcomplexe sportive. Investițiile ar fi fost minime, iar cîșfigul maxim. S-a

promis că se va face cîte ceva. Și nu s-a făcut aproape nimic.Arătam mai sus că, în ciuda greutăților, turiștii, atrași de ineditul regiunii, mai cu mijloacele proprii, mai cu sprijinul localnicilor, al muncitorilor forestieri, ar reuși poate să răzbească și să cutreiere încînfătoarele meleaguri. Dar mai intervine și un alt factor. Frumusețile Țării 
Vrancei au fost jinute în
tr-un strict anonimat. De ce oare ? Am mai pus și cu alt prilej această întrebare. Ni s-au indicat drept răspuns „materialele de popularizare" apărute. Să le prezentăm. 1) Un volum intitulai „Galaji- ghid" vorbește despre Galați, Brăila, Odobeșfi, Panciu, Focșani etc. etc. — pe 260 de pagini. Și mai la urmă, în vreo 10, și despre Vrancea. 2) Alt volum, intitulat „Regiunea Galati", nu vorbește nimic despre Vrancea. 3) „Sună cîntul și răsună" — e un volum de... cînfece, nu de turism 4) „Jocuri populare" — e un volum de jocuri, nu de... turism 5) Pliantul „Podgorii gălățene” nu poate atrage pe turist în fara... Vrancei 6) Pliantul „Brăila și împrejurimi" e specific Brăilei ; pliantul „Galați” e pentru Galați ; 7) Pliantul „Galafi și împrejurimi" e tot pentru

Galafi (și, firește, pentru împrejurimi), 8) Iar pliantul „Vrancea" este un simulacru de material turistic. Ce să mai spunem ? Regretăm, dar cu popularizarea ținutului Vrancei lucrurile stau așa cum se vede.Am discutat despre toate acestea cu reprezentanfi ai actualelor institufii din Vrancea și din municipiul Focșani. Interlocutorii s-au dovedit foarte binevoitori, hotărîfi să freacă imediat la fapte. Mai precis, s-a conturat părerea unanimă că, în urma eforturilor conjugate ale autorităților locale, O.N.T.-ului, Ministerului Economiei Forestiere, organizațiilor comerciale și cooperatiste, în Țara Vrancei vor fi în curînd create turiștilor condiții propice. Coor- . donatele respectivei activități s-au desprins clar din notele de fată : e vorba da amenajarea sau reamenaja- rea unor trasee turistice, organizarea unor unități de desfacere a produselor alimentare ; amenajarea de campinguri, eventual cabane turistice, și, firește, e nevoie ca Țara Vrancei, comorile ei de arfă și frumuseți să fie popularizate. Există destule motive pentru fot acest efort. îl așteptăm.
Gh. GRAURE

„FIAT-LUX!"Nu este vorba de o marcă de automobile, ci de volți. Dacă în orașul lor ar fi atinsă permanent cota de 220 volți, tulcenii ar putea folosi ca lumea fierul de călcat, mașinile de spălat rufe, lămpile și — mai ales — ar putea urmări în bune condiții emisiunile televiziunii. Dar voltajul slab abia dacă dă o „umbră" de lumină roșietică în casele lor.Abonații întreprinderii de distribuire a curentului electric din Tul- cea au încercat în fel șl chip să determine luarea de măsuri pentru o intensificare a... luminilor orașului. Zadarnic, însă. Dintre cei care s-au zbătut în acest sens fac parte și eu. M-am adresat întreprinderii, dar cei care au misiunea de a face ceva în această direcție mi-au răspuns ironic să fac cerere ca să mi se furnizeze „curent electric la cota de 220 v“. Frumoasă rezolvare a sesizării mele 1 Consider că în condițiile potențialului electric de astăzi exigenței abonaților nu i se poate opune nici o justificare întemeiată. Scăderile mari de tensiune și prelungirea lor mult exagerată nu denotă altceva decît lipsă de conștiinciozitate la locul de muncă din partea celor care lucrează la tabloul de distribuție.Ar fi necesar ca aceste „valuri de curent" să măture de pe punte indolența și nepriceperea, spre a da luminilor Tulcei adevărata lor strălucire. „Fiat lux" — să se facă lumină 1 Și la Tulcea.
Vladimir BIVOLARU Tulcea

„TOT PE DRUM" 
SPRE CISNĂDIEIntre Sibiu și Cisnădie (14 km) circulă curse zilnice, din jumătate în jumătate de oră. Graficul lor orar era foarte convenabil călătorilor. La 1 februarie s-au introdus însă unele „inovații" : stația Bîlea și cea de la intrarea în Selimbăr au fost desființate, iar în stația „Teatrului" din Sibiu autobuzele nu mai opresc decît în cursele dintre 6—7 și 13—15, în restul timpului modifieîndu-și traseul.In felul acesta, sibienii care lucrează la Cisnădie sînt nevoiți să-șî complice itinerarul, folosind de la domiciliu pînă la Autogara Sibiu un autobuz și eventual și un tramvai, în orele de vîrf foarte aglomerate, ca abia acolo să poată lua mașina spre Cisnădie. Aceasta înseamnă sporirea simțitoare a cheltuielilor noastre destinate transportului, fără a mai vorbi de circa două ore pierdute zilnic cu drumurile. Reînființarea stației „Bîlea" se impune cu atît mai mult, cu cît ea se află într-o zonă de dezvoltare a orașului.Se pare că logica acestei măsuri arbitrare este sporirea rentabilității întreprinderii de transport în comun din Sibiu. Dar aceasta înseamnă și bună deservire ?

Profesori ți elevi 
din Sibiu — Cisnădie

CONTRACTUL ESTE LEGE 
NUMAI PENTRU UNA 
DIN PĂRȚI ?

Am contractat cu oficiul pentru construirea de locuințe proprietate personală din București construirea unui apartament în blocul A 13, cartierul Titan — Balta Albă. După o întîrziere de 50 de zile față de contract, am fost invitat, Ia 19 februarie a.c., să iau în primire locuința. Dar n-am putut semna procesul verbal de predare-primire, din următoarele motive : parchetul era aproape tot ud și stricat din cauza apei scurse de la un radiator defect; pereții — umeziți și pătați pe alocuri ; mozaicul, lucrat de mîntuială, avînd spărturi și gropițe pe toată suprafața ; unele întrerupătoare electrice, rozete de la robineții radiatoarelor, rulouri de la ferestre etc.,' au dispărut Cum și-a închipuit O.C.L.P.P. că pot lua în primire apartamentul în astfel de stare ?Mi s-a promis că în cîteva zile sa vor face toate remedierile necesare. Deși a trecut de atunci aproape o lună nu s-a făcut nimic nici pînă în ziua de azi.Cum poate fi calificată o astfel de atitudine a salariaților oficiului ? Eu mi-am îndeplinit conștiincios obligațiile contractuale, iar ei le-au nesocotit și continuă să le nesocotească și să nu-și îndeplinească atribuțiile.
Nicolae CIOLOVANBucureșfi

0 PROBLEMĂ
CU „FITIL"„S-a adus marfă nouă la cooperativă". Vestea se răspîndește în comună cu iuțeala fulgerului. Și sătenii aleargă la magazin. Dar marfa — uite-o, nu e ! Produsele cele mai căutate se vînd „pe ochi".Deunăzi, s-au adus 100 de perechi de ciorapi din bumbac, dar nimeni nu știe cum și cui s-au vîndut. Doar gestionarul știe. Așa s-au petrecut lucrurile și cu soda caustică, ca și cu alte produse strict necesare oricărei gospodării. Cooperativa are o seamă de salariați, uniunea județeană — de asemenea. Ce alte atribuții or fi avînd aceștia, dacă da aprovizionarea cu toate cele necesara sătenilor nu se ocupă cum trebuie ? Stăm și ne întrebăm : ce mare greutate este aducerea unor produse atît de mici, dar atît de necesare sătenilor, cum sînt fitilele pentru lămpile de gătit cu petrol ? Ei bine, de zile în șir caut zadarnic un astfel de produs. „N-avem" — mi se răspunde de fiecare dată.La magazinul cooperativei din Popînzălești nu se găsesc multe produse. Se găsește. în schimb, neglijență cu carul.

Vasile L. ROBUComuna Popînzălești Judejul-Dolj
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ESTE NECESARĂ
0 EXPLOATARE RAȚIONALĂ,

AMENAJATE PENTRU IRIGAȚIE

INVESTIȚII CARE
VEGETEAZĂ LA „UMBRA

COMPROMISURILOR

Extinderea suprafețelor irigate, alături de chimizare și mecanizare, constituie una din căile principale pentru creșterea producției agricole. în condițiile naturale din țara noastră, cu climat -temperat-continental, cu perioade secetoase tocmai în lunile în care o mare parte din plantele cultivate au un consum ridicat de apă, la care se adaugă neuniformî- tatea precipitațiilor de la un an la altul, irigarea culturilor constituie o necesitate de prim ordin pentru obținerea unor recolte sporite.Tinîndu-se seama de avantajele mari pe care le prezintă irigațiile pentru sporirea recoltelor, în actualul plan cincinal s-a prevăzut să se amenajeze noi suprafețe, astfel ca la sfîrșitul perioadei respective să șe ajungă la circa un milion de hectare irigate. Întrucît sîntem la începutul unui nou an agricol este util să se analizeze în ce măsură irigațiile au contribuit pînă acum la sporirea recoltelor și ce trebuie întreprins în vederea creșterii eficienței acestei măsuri.Anul trecut au fost cultivate, în condiții de irigare, peste 410 000 hec- . tare, urmînd ca în 1968 această suprafață să crească la circa 530 000 hectare, din care 160 000 hectare în întreprinderile agricole. Pentru realizarea acestui obiectiv s-a prevăzut efectuarea a noi lucrări de amenajare pe o suprafață de peste 123 000 hectare. întrucît lucrările respective se fac cu mari cheltuieli materiale și de forță de muncă, extinderea suprafețelor amenajate presupune a- cordarea celei mai mari atenții aplicării întregului complex de măsuri agrotehnice pentru ca recoltele obținute să justifice economic investițiile făcute.

ing. Nicolae IONESCU vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii

Ce decide ciștigul sau 

pierderile

Una din cele mai importante cerințe, care determină eficiența ridicată a irigațiilor, o constituie aplicarea acestei măsuri agrotehnice pe toate terenurile amenajate. Or, în această privință au existat cele mai mari deficiențe. Anul trecut, în cooperativele agricole s-au irigat numai 77 la sută din suprafețele amenajate. Cu alte cuvinte, suprafața amenajată pe care nu s-au aplicat udări a fost de circa 65 000 ha, ceea ce a constituit o mare pierdere. Dacă pe acest teren s-ar fi cultivat porumb irigat, la un spor de numai 2 500 kg la hectar, s-ar fi obținut în plus o producție de peste 160 000 tone. Iată de ce, acum, la începutul lucrărilor agricole, este necesar ca specialiștii din unitățile de producție și de la Direcțiile agricole județene să sprijine conducerile unităților să stabilească măsuri concrete care să nu permită repetarea unei asemenea stări de lucruri.In multe locuri, pe lî-ngă că nu s-a irigat întreaga suprafață amenajată, udările nu s-au executat corespunzător nevoii de apă a culturilor Astfel, la porumb, udarea I s-a aplicat pe 72 la sută din suprafețele posibile pentru ca udarea a Il-a să se reducă la 53 la sută din suprafață, iar următoarele udări să se facă numai pe 27 și respectiv 9 la sută. Situații asemănătoare au existat și la celelalte culturi (floarea-soarelui, cartof, etc.), ceea ce a diminuat, în mare măsură, eficiența irigațiilor.In unele nnități s-a constatat că normele de udare aplicate au fost prea mici față de nevoi. Nu rare au fost cazurile cînd canalele de a- ducțiune și de evacuare a apei au fost lăsate să se îmburuieneze sau să se colmateze, ceea ce a împiedicat asigurarea debitului necesar de apă. Unii specialiști și cadre din conducerea unor cooperative agricole au suspendat irigația chiar și după ploile care nu asigurau decît în slabă măsură umectarea solului. De multe ori, udările nu s-au aplicat la timp, din cauza nefotosirii integrale a agregatelor de pompare și de distribuire a apei. în toc de 18—20 ore pe zi cît se poate lucra, instalațiile de irigat respective au fost utilizate numai 8—10 ore, iar în unele cazuri și mai puțin, ceea ce nomic.După cum se urmărește să se corespunzătoare

întreprinderile agricole de stat. Sînt cantități satisfăcătoare, care garantează obținerea unor recolte mari. Se cere însă ca aceste îngrășăminte să fie efectiv aplicate pe suprafețele irigate.Pentru noile suprafețe care se a- menajează în cadrul sistemelor mixte este necesar să se acorde toată a- tenția întocmirii planurilor de captare, de pompare și de distribuție a apei pe suprafețele prevăzute, precum și planurile de udări, în funcție de culturile care se vor prafețe. principale și însămînța pe succesive aceste su-

Dacă constructorul pleacă după încheierea lucrărilor, beneficiarul rămîne și trebuie să realizeze, potrivit indicatorilor tehnici și economici proiectați, nivelurile cele mai înalte la producție și productivitatea muncii, Ia beneficiu și rentabilitate; la transformarea materiilor prime și materialelor în valori apreciate de economia națională.De vreo doi ani, unele obiective ale Industriei a- limentare s-au construit și în orașele Sinaia, deschise

CU

Analizînd rezultatele obținute în 1967 a reieșit că pe terenurile irigate s-a obținut un spor mediu de recoltă de 3100 kg porumb, 650 kg floarea-soarelui, 12 000 kg sfeclă, 6 000 kg fîn de lucarnă șl aproape 9 000 kg legume la hectar față. de culturile obișnuite. Cele mai bune rezultate au fost obținute de către unitățile agricole din județele Constanța, Ialomița, Ilfov, Teleorman, Olt și Dolj, unde producția medie de porumb a fost de 5 500— 6 000 kg la hectar, iar cea de sfeclă — de 35 000—41 000 kg. întreprinderile agricole de stat Jegălia și Oradea au obținut, la porumbul irigat, cite 8 000 kg la hectar. Numeroase cooperative agricole din Cîmpia Dunării (Panduru, Gruiu, Micșunești, Putineiu, Grădiștea. Tăndărei și altele) au realizat, în medie la hectar. recolte cuprinse între 6 500 și 8 000 kg porumb. In toată cîmpia dobrogeană, sporul de'producție obținut în anul trecut la porumb, ca urmare a irigațiilor, a fost de peste 3 500 kg la ha, față de cultura neirigată.în multe locuri însă, recoltele obținute în condiții de Irigare sînt cu mult sub posibilități, nu răsplăteso îndeajuns eforturile de muncă și cheltuielile materiale făcuteamenajarea terenului. Așa este cazul unor cooperative agricole din județele Botoșani, Vaslui, Olt, Bacău, Teleorman și altele, în care nu s-a acordat toată atenția aplicării întregului complex de măsuri agrotehnice. La cooperativa agricolă „N. Băl- cescu", județul Bacău, pe unele terenuri unde irigațiile s-au aplicat corect, recolta de porumb a atins 6 820 kg la hectar. în timp ce pe alte terenuri, în condiții asemănătoare . de climă și sol. dar fără a se aplica toate măsurile agrotehnice, recolta a fost de numai 3 156 kg la ha; între producțiile de sfeclă de zahăr ale cooperativelor agricole Roman-oraș și Păncești -diferența este de 19 000 kg la ha, ca urmare a faptului că la cea de-a doua unitate s-au făcut puține udări. Din păcate, asemenea cazuri sînt multe. Se pune întrebarea : ce a determinat ca în unele unități agricole pe terenuri irigate să se obțină producții mici, cu mult sub posibilități ? Cauzele sînt multiple și întrucît, în acest an, suprafețele amenajate în vederea irigării cresc mult, este bine ca ele să fie cunoscute pentru a nu se repeta.Obținerea unor producții mari pe terenurile irigate și creșterea eficienței economice a acestei măsuri presupune, în primul rînd, alegerea, pentru a fi cultivate pe aceste terenuri, a celor mai potrivite culturi și asigurarea unei rotații corespunzătoare. în multe tocuri nu s-a ținut seamă de această cerință elementară, în județul Slobozia pe unele terenuri amenajate și cultivate cu cereale ' păioase, ar fi fost normal ca măcar după recoltarea tor să se însămîn- țeze plante furajere, care să fie irigate. A nu proceda astfel este o mare greșeală. Și iată de ce. După cum se știe, una din cerințele agriculturii irigate este menținerea solului sub vegetație o perioadă cît mai lungă. Aceasta presupune dezvoltarea sistemului de culturi succesive., corespunzător cerințelor economice ale fiecărei unități agricole. Din sondajele făcute în vara și toamna trecută a rezultat că la cooperativele a- gricole, din suprafața de circa 15 000 hectare care putea fi folosită în sistemul culturilor succesive, s-au cultivat efectiv 4 200 hectare. De aceea se impune ca încă de pe acum să se stabilească cu precizie ce plante vor fi cultivate pe terenurile de pe care se «trînge recolta culturilor timpurii.

nu este deloc eco-știe, prin irigare se asigure o umiditate a terenului îneît plantele să folosească mai bine materiile hrănitoare din sol și deci să se obțină recolte mari. De aici și necesitatea de a se folosi, pe terenurile irigate, cantități mai mari de îngrășăminte naturale și chimice. în unele locuri organele agricole, cadrele tehnice și de conducere din unități au neglijat problema aprovizionării și folosirii cu prioritate a îngrășămin- • telor la plantele cultivate în condiții de irigare. La cooperativa agricolă din Niculițel, județul Tulcea, s-a obținut, anul trecut, o producție de fîn de lucemă de numai 4 000 kg la hectar, față de 13 500 kg cît s-a obținut la cea din Greci, tocmai datorită faptului că nu s-au aplicat cantități corespunzătoare de îngrășăminte chimice.
Lucrări pregătitoare

de primă urgențăîn anul 1968, unitățile agricole de stat și cooperatiste și-au prevăzut să irige suprafețe mult mai mari de porumb, legume, plante de nutreț, sfeclă de zahăr etc. După unele date de care dispun direcțiile agricole județene rezultă că lucrările de amenajare a terenului sînt întîrziate. De aceea, este necesar ca direcțiile agricole județene și uniunile cooperatiste să întreprindă măsuri urgente ' în vederea grăbirii acestor lucrări. A rămas în urmă și repararea utilajelor de irigat : agregate de pompare, conducte, aspersoare, racorduri. Numai în ceea ce privește motoarele și motopompele care necesită reparații, numărul acestora este destul de mare, reprezentînd oirca 1 600 de bucăți, care au fost date pentru reparat uzinelor de reparații mecanice, la care se adaugă cele intrate în S.M.T.-uri și în atelierele proprii aid unităților. Pentru punerea în stare de funcționare a tuturor utilajelor un rol deosebit revine stațiunilor de mașini și tractoare, care sînt obligate să ajute cooperativele agricole în repararea utilajului de irigat.Bineînțeles, cea mai mare atenție trebuie acordată asigurării acelor condiții care să permită irigarea întregii suprafețe amenajate și efectuarea numărului corespunzător de udări. Și acest lucru trebuie făcut încă de pe acum, chiar înainte de a începe semănatul. în acest scop, este absolut necesar să se prevadă cu exactitate măsurile de luat pentru respectarea unor principii agrotehnice de bază : soiurile și hibrizii ce se vor cultiva, densitatea ce trebuie asigurată, îngrășămintele ce se vor administra, plantele ce se vor cultiva succesiv pe același teren etc. Pentru culturile irigate au fost repartizate în acest an 83 000 tone îngrășăminte chimice simple și 'complexe. Acest lucru permite să se dea la hectar cîte 500 kg îngrășăminte în cooperativele agricole și 650 kg în

De ce

mizarea

depinde opti-

fiecărei acțiuniExistă suficientă experiență și mijloace ca în acest an să se lichideze lipsurile ce au existat în realizarea planurilor de amenajare și în folosirea apei. Toate unitățile agricole dispun de registrul tehnic, conceput în scopul asigurării unei evidențe clare a situației culturilor irigate. Din păcate nu toate cadrele tehnice urmăresc completarea acestui registru, iar uneori datele sînt înscrise după trecerea timpului, pe bază de aducere aminte. Or, lipsa unei evidențe tehnice cît mai clare și corecte face imposibilă conducerea științifică a acțiunilor agrotehnice ce se impun la culturile irigate și în general optimizarea regimului de i- rigare.Paralel cu lucrările de extindere a suprafețelor amenajate în vederea irigațiilor, o atenție deosebită trebuie acordată, în această perioadă, reparării canalelor de aducțiune și de evacuarea apei în sistemele vechi. In felul acesta se asigură scurgerea nor- ' mală a apei, cu debitele, prevăzute și se evită* pierderile prin infiltrare, care constituie cauza fenomenelor de în- mlăștinare și de sărăturare secundară a solului.Irigarea culturilor necesită cunoștințe temeinice privind nevoia de apă a culturilor, timpul și cantitatea în care să fie administrată, celelalte lucrări agrotehnice care trebuie a- plicate. De aceea, se cere ca direcțiile agricole județene și uniunile cooperatiste să ia măsuri eficiente în vederea completării cunoștințelor tehnice și profesionale a tuturor cadrelor care vor lucra în domeniul culturilor irigate. Experiența bună acumulată de unele unități va trebui generalizată prin organizarea unor schimburi de experiență urmate de instructaje practice privind lucrările principale care duc la creșterea eficienței economice.învățînd din lipsurile manifestate în trecut, valorificînd experiența a- cumulată și baza tehnico-materială în creștere, va trebui ca în acest an să realizăm un adevărat salt calitativ în ceea ce privește rezultatele de producție.

se construiesc Buzău, Ploiești și în prezent sînt șantierele fabricii de zahăr din Buzău (se include și centrala termoelectrică), antrepozitului frigorific și fabricii de produse lactate din Ploiești și noii unități de panificație din Oficial, fabrica hăr a intrat în producție în penultima lună a anului trecut, cu 42 de zile întîrziere. Cu toate acestea, în realitate, fabrica de zahăr s-a aflat doar în probe tehnologice și. după 48 de zile, constatîndu-se grave defecțiuni de construcție și montaj, probele s-au sistat, urmînd să fie continuate începutul campaniei din cest an. Deci, fabrica de Buzău n-a funcționat condiții normale și nu a produs zahăr ; în plus, aici mai sînt de executat lucrări: construcția canalului colector de ape pluviale, operații exterioare la clădirea fabricii și la silozurile de sfeclă, la centrala termoelectrică, unde se montează cazanul de aburi CRrl2 nr. 4 și aparat.ajul de control și automatizare.Una peste alta, așa cum se apreciază într-o situație a organelor Băncii de Investiții, au mai rămas de executat circa 10 la sută din investițiile afectate o- biectivelor fabricii buzole- ne. Pierderile nu se opresc însă aici. Se mai adaugă alte cîteva zeci de milioane lei din nerealizarea producției de zahăr stabilite, precum și pierderile consemnate la sfecla de zahăr, cheltuielile efectuate cu transportul acesteia către fabrică și, apoi, din nou spre alte unități aflate în județe îndepărtate. Pagubele s-au acumulat, iar referatele și justificările au curs și mai curg și acum. La Comitetul municipal Buzău al P.C.R. și la o serie de alte organe se află multe referate și constatări privind avatarurile a- cestei investiții.în esență, ce concluzii se desprind ? în afară de răspunderile constructorului, o mare parte din vină pentru întîrzierea lucrărilor pe șantier și slaba calitate a acestora revine și direcției de investiții din minister, precum și

Sinaia, de za-

la a- la în

directorului și inginerului șef al fabricii de zahăr, care exercitau înaltele atribuții de beneficiar. Cîteva fapte atestă acest lucru. Unele proiecte și documentația necesară au fost predate cu mare întîrziere. De pildă, șase luni de zile au tot așteptat constructorii sosirea proiectelor pentru hala de fabricație și, în plus, s-au cheltuit circa 500 000 lei cu modificarea unor soluții cuprinse în ele. I.P.I.A., prin responsabilul de proiect, a- deseori a dovedit nesiguranță în elaborarea soluțiilor constructive. Nu numai atît. La grupul social, potrivit aprecierii u- nor specialiști, la magazia de zahăr și alte obiective, același proiectant s-a oprit la soluții greu de realizat, costisitoare, cu un consum mare de fier-beton. Nici beneficiarul n-a sesizat falsa economicitate a soluțiilor preconizate.Să nu se creadă, însă, că constructorul nu poartă nici o răspundere pentru felul defectuos în care a evoluat ritmul lucrărilor. Printr-o slabă organizare a muncii pe șantier s-au folosit cu randament scăzut utilajele și mijloacele rutiere și zeci de zile formațiile de lucru nu au avut ce să facă. Ridicarea halei de fabricație a fost întîrziată cu trei luni pentru că pe șantier nu au sosit butoanele de necesare fixării metalici. Cine se novat ? Serviciul vizionare al
ancoraj stîlpilor face vide apro- Trustului I Construcții, de care aparține șantierul 113, adică cei care aveau sarcina să urgenteze ritmul lucrărilor, în majoritatea timpului, s-a resimțit pe șantier lipsa betoanelor cauzată de funcționarea necorespunzătoare a stației respective. Aceasta a lucrat multă vreme cu jumătate din capa- . ci ta tea proiectată, rar atin- gîndu-și parametrii proiectați. Din datele ce ne stau la îndemînă (nenumărate rapoarte și constatări ale organelor bancare sau de partid) dar și din cele văzute de noi la fața tocului, reiese că nici fostul șef de șantier, ing. Dumitru Toma, nu și-a dat toată silința să folosească cît mai judicios cadrele tehnice, să întărească răspunderea maiștrilor la locurile de muncă, să e- fectueze un control exigent și perseverent pentru realizarea graficelor de execuție.— Constructorul și-a permis un asemenea ritm de lucru Vasile cretar nicipal pentru lipsit în bună măsură ajutorul și controlul forului lui tutelar și apoi pentru că

— ne spunea tov. Negoescu, prim seal Comitetului mu- Buzău al P.C.R. — că, pe de o parte, a

beneficiarul nu și-a manifestat exigența necesară, tolerînd multe neregulari- tăți. De ce ? Este lesne de înțeles. Nici el nu a dat suficientă dovadă de promptitudine și conștiinciozitate în calitate de beneficiar.în contractul încheiat cu totul de montaj, ultimul utilaj tehnologic trebuia să fie pe șantier cel mai tîrziu în luna martie anul trecut. Termenul nu s-a respectat și în octombrie mai erau de livrat unele utilaje. în asemenea condiții, montajul unor utilaje tehnologice s-a făcut la repezeală, fără garanția unei funcționări corespunzătoare. Mai mult, s-a renunțat — cu asentimentul beneficiarului — și la anumite probe mecanice, la controlul tehnic al unor instalații.De Hercules Pisam, Preahnă și alți cu munci de din Direcția de Ministerului Industriei A- limentare. în toc să acționeze cu energie, s-au mulțumit să facă unele vizite pe șantier și să accepte cu ușurință punerea în funcțiune a unor instalații. Ei ar fi trebuit să dovedească mai multă exigență, atît în perioada desfășurării construcției, cît și în cea de efectuare a probelor tehnologice, dat fiind faptul că în prealabil li s-a atras a- tenția de către organele superioare de a dovedi simț de răspundere în controlul activității șantierului. ■De la o serie de cadre inginerești, de la muncitori de pe șantier am aflat că nici ing. Constantin Plapșa, directorul fabricii, și inginerul șef Cristea Chesim nu s-au lăsat mai prejos.— Directorul fabricii de zahăr — ne spunea ing. Teodor Bunea, secretar al Comitetului de partid al municipiului Buzău — este plictisit parcă, fără vlagă și dorință de a acționa ca un adevărat beneficiar. Socoteso că forul tutelar s-a orientat greșit cînd a numit actuala echipă care se află acum în fruntea conducerii fabricii de zahăr.Se tărăgănează și construcția fabricii de pîi- ne din Sinaia. Primul termen de punere în funcțiune a fost — după cum afirma ing. Maria Moțoi, directoarea întreprinderii de panificație Cîmpina — la începutul lunii martie anul trecut. S-a fixat apoi un alt termen, în decembrie1967, și apoi altul în iunie1968. Cel puțin, acest al treilea termen, care a amî- nat cu circa 15 luni darea în exploatare a fabricii, va fi respectat ? Am fost și am văzut la fața tocului că mai sînt multe lucrări de terminat la montarea cup-

asemenea, inginerii Alexandru specialiști răspundere investiții a

toarelor, la instalațiile e- lectrice. Dirigintele șantierului, tov. Mihai Pascu, era foarte abătut :— Sincer să fiu, parcă e un șantier abandonat. Mi-e și rușine să tot dau ochii cu oamenii și^să mă tot întrebe: „vrei să ieși la pensie de pe... acest șantier ?“E vinovat constructorul (T.R.C. Ploiești) ? în parte, da, căci anul trecut nu și-a realizat îndatoririle ce-i reveneau. Dar și beneficiarul a lăsat ca totul să se desfășoare la întîmplare, după voia constructorului, care a profitat de situație. Considerînd-o ca pe o investiție mai mică și văzînd că beneficiarul nu se prea zbate pentru a respecta termenele de execuție, constructorul a lucrat pe șantier cu un număr restrîns de oameni, ca și cum acesta ar fi fost... abandonat. Deși au venit zeci și zeci de delegați la Sinaia (aici e frumos și vara si iarna), tot întreprinderea de panificație din Cîmpina a fost lăsată să se descurce cum o sti.Recent, în ținuturile prahovene, la Ploiești, s-au deschis șantierele altor două obiective alimentare : cele ale antrepozitului frigorific și fabricii de produse lactate. O dată cu ele, se pare că s-a... deschis și cercul vicios al deficiențelor. La 10 martie pe șantierele antrepozitului frigorific și ale fabricii de produse lactate procentul de realizări s-a ridicat, față de planul a- nual, abia la 6,5 la sută. Desigur, constructorul răspunde cel dintîi de acest ritm. Beneficiarul însă se împacă cu el ? Proporția aceasta infimă se motivează prin lipsa brațelor de muncă și întîrzieri în primirea documentației tehnice. De altfel, pentru antrepozitul frigorific pînă la 20 februarie 1968 Ministerul Industriei Alimentare nu stabilise echipa de conducere.De ce direcția de resort din ministerul amintit nu a tras la răspundere, exigent și irevocabil, pe constructori șl proiectanți ? Pentru că proiectantul îi este subordonat, iar față de constructori a dovedit că preferă compromisurile. Deci, responsabilitatea s-a diluat, s-a pierdut și transformat în Clemență. Iar oamenii repartizați să controleze și să vegheze Ia bunul mers al șantierelor, să nu admită improvizații la punerea în funcțiune a obiectivelor, au dovedit fie predilecție pentru compromisuri, fie că pur și simplii nu sint apți să îndeplinească aceste sarcini.
Constantin CĂPRARU corespondentul „Scînteii*

ACCELERAȚII PE MAGISTRALELE
CĂILOR FERATEActivitatea mecanicilor de locomotive, personalului de întreținere și inginerilor de la Depoul C.F.R. Brașov a fost marcată anul trecut de un real progres calitativ. Coordonatele majore ce au stat la baza muncii lor se reduc, în esență, la două : remor- carea trenurilor în condițiile unei siguranțe și regularități depline a transporturilor și ridicarea nivelului eficienței economice. Datorită perseverenței cu care a acționat în acele direcții principale, colectivul depoului a încheiat anul trecut cu rezultate remarcabile. Măsurile luate în domeniul mai bunei întrețineri a mijloacelor de remorcare, ridicării nivelului profesional al personalului de locomotive, ca și în întărirea disciplinei în muncă au făcut ca în 1967 colectivul depoului brașovean să nu înregistreze nici un accident de cale ferată. Nu mai puțin însemnate sînt rezultatele obținute în activitatea e- conomico-financiară, fapt oglindit de altfel de îndeplinirea planului la toți indicatorii. Cîteva cifre : producția globală (exprimată în mii tone brute echivalente) a fost realizată în proporție de 102,52 la sută, productivitatea muncii — 103 la sută, iar la prețul de cost economii suplimentare de 2,5 milioane lei.Cum și pe ce căi a obținut colectivul depoului rezultatele amintite ? Redăm mai întîi părerea ing. Romulus Cotta, șeful depoului.— N-am putea spune că am descoperit cine știe ce metode deosebite. Ceea ce am reușit să facem, este că ne-am ocupat în mod perseverent de urmărirea și realizarea fiecărui indicator, în care scop ne-am concentrat toate forțele pentru găsirea unor căi și soluții cît mai eficiente. Să fiu mai explicit. Deoarece baza eficientei activității noastre o constituie folosirea judicioasă, la întreaga capacitate, a locomotivelor, se înțelege că punctul de plecare l-a constituit tocmai aceasta. Am făcut analize, am

întreprins studii care să ne permită să tragem cele mai bune concluzii în legătură cu măsurile care trebuie luate pentru a folosi mai eficient mijloacele de remorcare. Ceea ce aș dori să subliniez este că toate aceste studii și analize s-au făcut în cadrul acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii.Din cele relatate de șeful depoului reiese că începutul l-a constituit organizarea mai rațională a echipelor de locomotive.Pînă nu de mult, fiecare echipă era titulara unei anumite lo

de revizie și reparare a locomotivelor. Prin diversificarea acestuia, în sensul reparării concomitente a tuturor ansamblelor și subansamblelor, s-au redus imobilizările de locomotive în reparații și, ca urmare, s-a obținut o creștere a parcului activ cu 23 locomotive/zile pe an la locomotivele Diesel-electrice și cu aproape 10 locomotive/zile pe an Ia cele electrice.Se cuvine să amintim și de o altă măsură luată de conducerea depoului pentru reducerea timpului de imobilizare a locomotivelor în repa
O EXPERIENȚA VALOROASA
LA DEPOUL C.F.R. - BRASOV>

comotive. Or, în condițiile dotării depoului cu mijloace de remorcare moderne, această formă de organizare devenise o frînă în folosirea rațională a echipelor și chiar a locomotivelor. Trecîndu-se la un nou sistem de organizare, s-a reușit să se elimine timpii morți care se înregistrau mai ales la cap de secții. Noua organizare permite reducerea numărului echipelor pe anumite secții cu 10—15 la sută. Tot pe aceeași linie se înscrie și o altă măsură : organizarea unor echipe speciale pentru efectuarea reviziilor, degrevîn- du-se de această muncă echipele care lucrează pe locomotive.— Deosebit de eficiente s-au dovedit și măsurile luate în cadrul acțiunii de organizare științifică a producției în depou — ne spune ing. Nicolae Ionescu, adjunct al șefului de depou. Mă refer în primul rînd la activitatea de reparații. A fost reanalizat întregul proces tehnologic

rații (RR, adică reparații prin ridicare). Pînă anul trecut, o singură echipă se ocupa atît de demontarea și remontarea locomotivelor, cît și de pregătirea subansamblelor, ceea ce făcea ca perioada de imobilizare a locomotivelor să fie lungă. Pentru scurtarea ei, s-a organizat o echipă specială care se ocupă exclusiv de pregătirea subansamblelor. Efectul acestei măsuri a fost vizibil : timpul de imobilizare a unei locomotive s-a redus de la 30 zile la 28,5 zile. Merită să facem și o altă precizare. Datorită reparațiilor de înaltă calitate, perioada parcursă de locomotive între două reparații a fost anul trecut cu 65 la sută mai mare de- cît în 1964. Anul trecut, fiecare locomotivă Diesel-electrică a parcurs în plus 34 km zilnic, iar locomotivele electrice — 50 km. Tonajul mediu a fost și el depășit cu 12 tone pe tren.După cum era de așteptat, măsurile luate în scopul utilizării mai ra-

ționale a locomotivelor, ca și a forței de muncă, au ridicat eficiența activității economice a depoului. Evident, la aceasta a contribuit și o altă măsură — și anume : reducerea consumurilor specifice. Din datele furnizate de tov. Petre Munteanu, contabilul șef al depoului, creșterea tonajului mediu pe tren marfă cu 12 tone, ca și utilizarea rațională a locomotivelor au permis reducerea consumului specific de combustibil convențional cu 3,53 la sută la locomotivele Diesel-electrice și cu 10,13 la sută la cele electrice. In felul acesta, anul trecut colectivul depoului de locomotive a realizat o economie de 3 786 tone combustibil convențional.Toate acestea au netezit colectivului Depoului C.F.R. Brașov drumul spre obținerea Steagului Roșu și Diplomei de întreprindere fruntașă în întrecerea socialistă pe țară pe anul 1967 în transporturi.La un nivel superior își desfășoară activitatea colectivul depoului și în acest’an. Deși sarcinile de plan sînt cu 12,5 la sută mai mari față de anul precedent, planul pe primele două luni a fost depășit cu 10 la sută. O pîrghie importantă o constituie în continuare organizarea științifică a producției. Principalul obiectiv urmărit este și în acest an utilizarea judicioasă a mijloacelor de remorcare și a forței de muncă.— Eforturile principale — ne-a spus ing. Ion Predescu, subșef de depou adjunct — sînt îndreptate în continuare spre raționalizarea fluxurilor tehnologice de reparații.Rezultatele dobîndite în primele luni din acest an de colectivul Depoului C.F.R. din Brașov vor fi amplificate în lunile ce urmează, consolidîndu-i prestigiul de colectiv fruntaș.
Nicolae MOCANU corespondentul „Scînteii

Pe cursul 
Mureșului
(Urmare din pag. I)pe Mureș, cel mare, sau pe canalul 
turbinei — sînt altele — mai mari 
și mai frumoase. Podurile orașului 
ar merita, ele însele, un subiect a- 
parte, fiind legate de un noian de 
amintiri, așa cum fiecare cartier al 
acestui oraș, acum mai mult fami
liar decît cunoscut, ar fi vrednic de 
cîte-un capitol aparte. In zadar aș 
căuta, rătăcind pe ulițele mărginașe 
(care ?), s-ajung să regăsesc oborul 
vechi, salcia plîngătoare, maidanele.

De cîte ori încerc să ilustrez com
parativ, să-mi imaginez concret cifre, 
ansambluri sau detalii, eu le rapor
tez la orașul în care am copilărit, 
așa cum firesc cred se întîmplă cu 
fiecare. Cînd spun că Tg. Mureș e un 
oraș universitar, îmi dau seama ce 
înseamnă, cînd aflu că se apropie 
de suta de mii, știu în ce ritm a 
crescut, cînd știu că are un nou 
studio de radio, un teatru cu două 
secții, mie — care știu că viața lui 
artistică trăia o dată aproape exclu
siv din turnee — acest fapt îmi 
spune mult, mult de tot.

★

In copilăria mea, orașul-tîrg (alt
fel, în contextul celorlalte din Tran
silvania, măricel și curățel), era un 
oraș fixat, în care dacă nu se poate 
spune că nu se întîmplă nimic, nici 
multe nu se întîmplau. II fixaseră și 
manualele de geografie și ceea ce 
mi-a mai rămas de-atunci în memo
rie : mică meșteșugărie, comerț, loc de 
tîrg săptămînal, cîteva cărămidării, 
mici întreprinderi de pielărie, făbri- 
cuță de săpun, depozite de lemne, o 
fabrică de mobilă, una sau două, dar 
cum arătau s-o spună albumele cu 
poze ; mîndria, locul unde eram duși 
cu școala, era fabrica de zahăr. Să 
nu uit reprezentanța Ford & Fordson, 
morăritul și respirația sacadată a 
fabricii de oxigen din dosul gării 
mici. Rezist din răsputeri demonu
lui comparației. Inutilitatea ei e evi
dentă. Căutam un maidan, barăcile, 
și nu le-am găsit. Dar pot să caut 
fabrica de zahăr, această expresie a 
industriei — despre care se învăța 
în școală — în mintea noastră de 
copii de dimensiuni fabuloase — și am găsit o altă fabrică de zahăr, 
o cu totul alta prin capacitatea ei, prin tot ce reprezintă ea acum. Era 
atunci unicul personaj, un soi de 
minune la care eram duși să băgăm 
în cap, după „metoada intuichivă", ct 
iaște industria.

★

Armonia nouă a orașului, înscrisă 
în arhitectonica cartierelor sale, sau 
inteligent plasatele grupuri de locuin
țe individuale, izbutind să nu extin
dă exagerat orașul pe orizontală, uti- 
lizînd cu folos tradiția bună, reală, 
edilitară, terenul variat, din care 
nimic nu lipsește, cucerește instan
taneu.

In acest peisaj, obiectivele indus
triale — între care, nu fără temei, 
„Azo-Mureșul“ se-nscrie în capul 
scării, rotunjesc impresia că ne a- 
flăm în fața unui oraș modern, dotat 
pentru a fi astfel definit. „Azo-Mure- 
șul", unul dintre cele mai puternice 
combinate chimice din țară — în re
tortele căruia se prepară îngrășămin
te azotoase, „sare a pămîntului" în 
accepțiune modernă — a trecut în 
faza a doua a destinului său, spre etapa finală. Șantierul își pune am
prenta pe întregul oraș, dar preg
nant în partea gării mari. In stin
gă șoselei se-nșiră alte întrevrin- 
deri industriale, pînă la combina
tul de industrie alimentară, desfiin- 
țînd golul dintre oraș și comuna 
Mureșeni, înghițindu-mi și salcia 
plîngătoare a copilăriei. Și n-am a- 
mintit decît umerii pe care se sprijină impetuoasa devenire industrială a 
orașului de pe Mureș, căruia toți 
s-au deprins acum să-i spună : mu
nicipiu.

Stîlpii de înaltă tensiune trebuie 
contemplați în amurg și, dacă se 
poate, pe șes. In amurg, cînd nuan
țele roșului scad în intensitate și 
norii-s rari. Cînd se-ntorc oamenii 
de pe cîmp, cînd pe cîmp sînt clăi 
de grîu și porumbul încă n-a dat în 
lapte. Stîlpii aceștia, priviți așa cum 
am spus, au în amurg darul de a 
te îndemna la drum; te-ndeamnă 
s-ajungi dincolo de zarea spre care, 
unul cîte unul, se îndreaptă. In a- 
murg ți se pare că nu mai sînt în
călțat! în beton și țintuiți locului cu 
zurgălăi de porțelan pe umeri.

De sus, toate au însă o noimă. Se 
string ca niște raze. Așa la Bicaz, 
așa la Doicești, așa la Sadu sau la 
Argeș. Tot așa se string sau, mai 
exact, se desfac ca niște raze de-aici, 
din punctul unde există cea mai 
puternică termocentrală electrică, la 
Iernut, județul Mureș. Electrificarea, 
această operă fundamentală în con
strucția societății socialiste, conce
pută și realizată de partid, a adus 
Iernutului celebritatea și mîndria 
de a apărea pe hărțile școlare alături 
de o steluță iradiind raze de lumină. 
Saltul executat în cîțiva ani de a- 
ceastă comună este cu adevărat mi
raculos. Aici, ca și-n Luduș, mono
tonia era spartă doar de cîte un bal 
al „intelighenției" și, în afara proce
selor la judecătoria de ocol și cîte 
un film rupt în bucăți, nimic nu era 
de reținut. Astăzi și-a cucerit o em
blemă demnă de invidiat.

I-am auzit pe școlarii din Iernut 
jucîndu-se cu noțiuni ca stator, rotor, 
amperi, volți și wați, tensiune... Ei 
vorbesc de 800 MW, de miliarde de 
kW/oră, pot să viziteze uriașa farma
cie cu aparatură electrotehnică de ul
timă expresie, să vadă cu ochii lor 
o masă de comandă automată, trans
formatorii, grupurile de imensă for
ță, să-nțeleagă minunea fulgerului 
nevăzut țîșnind cu viteza luminii 
de-a lungul stîlpilor de înaltă ten
siune.

Mă despart de Mureș, îl las să curgă 
de unul singur în noapte, dar în
tr-o noapte care-i punctează apa cu 
șiraguri de mărgele mișcătoare. El 
le răsfrînge în unda lui cum răsfrîn- 
ge tot ce întîlnește pe maluri, ceea 
ce înseamnă că și-n apa lui se poate 
citi lămurit ce se petrece pe aici. 
Iți va răspunde negreșit dacă-i vei 
pune întrebarea: întinerim mereu.

I
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Anual se acordă zeci de milioane de lei pentru a fi îmbogățite colecțiile bibliotecilor. Este un substanțial efort financiar făcut în scopul de a extinde continuu posibilitățile de elevație spirituală a publicului.Se observă însă că aceste sume nu sînt cheltuite totdeauna cu grijă pentru a obține o eficiență maximă. Din cauza unor deficiențe ale sistemului de aprovizionare, în unele biblioteci intră cărți nepotrivite cu profilul lor, puțin căutate de cititori. Pe de altă parte, nu se găsesc în cantități acceptabile lucrările de reală valoare culturală, e- ducativă, titlurile mai mult solicitate de publicul care frecventează biblioteca.Anomaliile încep chiar de la stabilirea tirajelor de titluri pentru biblioteci. „Toți cei care trebuie să facă comenzile, arată 
Gheorghe Florea, membru în biroul Consiliului local al sindicatelor din București, sînt puși în situația de a se decide să cumpere niște cărți al căror conținut nu-1 cunosc. Nu avem la îndemînă decît proiectele de planuri editoriale. Iar informația pe care acestea ți-o oferă despre lucrările aflate în pregătire este extrem de sumară, sau astfel formulată îneît te poate induce în eroare. La apariția cărții, însă, C.L.D.C. îți spune : „asta ai comandat, asta îți dau", chiar dacă constați că lucrarea nu este utilă pentru bibliotecă".

Nu există nici timp suficient pentru consultarea planurilor editoriale. „Normal ar fi ca această operație să înceapă din iunie, arăta tov. Ion Olteanu, director adjunct în Centrala editurilor și difuzării cărții. Dar proiectele de planuri sînt tipărite abia în septembrie. Rămîn, uneori, doar circa două săptămîni pentru a fixa comenzile pe întreaga rețea de biblioteci". Or, sistemul actual de stabilire a comenzilor necesită practic o activitate complexă la care, pe lîngă colecturi, sînt angrenate sindicatele, secțiile de în- vățămînt, bibliotecile.Dar pentru Centrala editurilor și difuzării cărții, comenzile venite au, în mare parte, doar o valoare informativă. Toată activitatea desfășurată în țară pentru a le fixa este aici răsturnată. „Prima breșă, ne spune Mihai Petrescu, șeful serviciului biblioteci din Ministerul învățămîn- tulul, o fac editurile la sfîrșit de an cînd se fixează tirajul general, anunțînd că nu mai tipăresc o serie de titluri, care fuseseră date spre consultare și comenzi. Pentru anul acesta editurile au venit cu 550 de modificări — renunțări sau noi includeri în plan". Multe titluri dispar sau apar șl pe parcursul anului. Astfel, prin numeroasele

modificări, se ajunge pînă la urmă ca ceea ce se comandă să difere substanțial de ceea ce se tipărește, nu numai ca titluri ci și ca număr de exemplare.Dintr-o serie de cărți mult solicitate, deși se trag tiraje mari, Centrala editurilor și difuzării cărții a- cordă puține exemplare bibliotecilor. Din cele 180 000 de exemplare în care a fost tras romanul „Baltagul" (ediția 1966), bibliotecilor li s-au repartizat doar 12 000. Pe de altă parte, nici co- lecturile nu dirijează cartea potrivit profilului bibliotecilor, spre acele unități care au mai multă nevoie de anumite titluri. Din lucrarea „Moara cu noroc" de Ion Slavici, colectura de la Pitești a trimis 266 de

diferențe mari, nejustificate, în privința completării colecțiilor. „Cauza, observă 
Ștefan Gruia, redactor șef al revistei bibliotecilor, constă în faptul că forurile care trebuie să acorde fondurile pentru cumpărarea cărților nu respectă normele în vigoare. Alocația medie acordată pentru un locuitor a fost în județele din Oltenia pe jumătate față de Iași". Dar și normele ar trebui fixate mai științific, ținîndu-se seama de numărul populației pe care o deservește biblioteca, și de alți factori.Sînt și o serie de biblioteci — mai ales dintre cele cu posibilități financiare mal modeste — care-și cheltuiesc fondurile fără discernămînt, pe cărți foar-

SOLICITĂRILE
an. pă- mai 1—2

CERCETĂRII

CE CĂRȚI
INTRĂ

PUBLICE
ancheta culturală

□ȘESexemplare bibliotecilor publice și numai 25 celor școlare, iar din romanul „întunecare" de Cezar Petrescu au fost oferite bibliotecilor publice 295 e- xemplare si numai 40 celor școlare. La toate acestea se adaugă neglijența și nepriceperea u- nor bibliotecari la selecționarea cărților. „Numeroase biblioteci, în special cele sindicale, deseori și școlare nu urmăresc îndeaproape aparițiile editoriale pentru a-și completa colecțiile, a- rată tov. Ion Olteanu, iar bibliotecarii se mulțumesc să treacă o dată sau de două ori pe an prin colec- tură, adunînd la întîmplare volumele ce se mai găsesc în depozite, ca să nu ră- mînă cu fondurile necheltuite".între diferitedin aceeași categoriebiblioteci apar

te scumpe, dar care nu sînt necesare pentru profilul lor. Există indicația ca bibliotecile publice sindicale să cumpere lucrări tehnice de nivel dresează cienilor. membru liului local al sindicatelor din Capitală, este de părere că „aceasta reprezintă o cheltuială nejustificată din moment ce avem biblioteci tehnice specializate, în întreprinderi". O mare risipă se face și cu publicațiile periodice. Este oare nevoie ca Ia școli să se cumpere revista „Paza contra incendiilor", și încă nu unul, și două-trei exemplare din același număr, cum s-au găsit la școli din Cluj ? Se pare că chiar Ministerul învățămîntului încurajează această situație din moment ce a recoman-

mediu care se a- maiștrilor, tehni- 
Gheorghe Florea, în biroul Consi-

dat școlilor să se aboneze și la revista „Viața economică", al cărei profil, cum se știe, este departe de preocupările didactice. La numeroasele biblioteci publice din cartiere și întreprinderi se fac colecții de cotidiene care nu intră în fondul permanent de publicații și se dau la topit spre sfîrsitul fiecărui 
Ștefan Gruia este de rere că „ar fi mult utile și mai eficientecentre de lectură a presei pe oraș, care ar oferi colecții mai variate ca temă dar incomparabil mai puține la număr". Iată cum multe milioane de lei ar. putea fi folosite pentru a spori în biblioteci cărțile valoroase, de utilitate îndelungată.Avem deci suficiente motive să ne declarăm nemulțumiți de actualul sistem de aprovizionare cu cărți al bibliotecilor. Și, după părerea participanților la ancheta noastră, el poate fi substanțial simplificat și îmbunătățit. în condițiile restructurării rețelei, în sensul creării unui număr mai restrîns de unități, dar mai puternice și mai bine profilate, este posibilă și eficientă aprovizionarea directă, de la centru, fără a mai trece prin colecturile răspîndite în țară.Stabilirea comenzilor de cărți se poate face direct de către forurile care dirijează bibliotecile publice de stat, sindicale șl școlare, în preajma începerii noului an, acestea au posibilitatea să selecteze din planurile editoriale un număr de titluri a căror apariție este sigură, și care nu trebuie să lipsească din fon
dul de bază al bibliotecilor. Pentru asta ar urma să se facă comenzi ferme la edituri. Cărțile ar putea fi astfel special pregătite — legate, prelucrate bibliografic — și apoi expediate direct bibliotecilor.Firește însă că și printre celelalte apariții, printre titlurile incluse ulterior în planul editorial vor exista cărți care să intereseze bibliotecile. Sub forma unui „buletin" publicat săptă- mînal, care să asigure o informare competentă și completă asupra acestor cărți, s-ar putea recomanda bibliotecilor să-și procure aceste cărți. Cum ? Lăsînd, eventual, o mică parte a fondurilor bănești în numerar la dispoziția bibliotecarilor ca să le cumpere direct din librării.Forurile care dirijează activitatea bibliotecilor publice, sindicale și .școlare, ar trebui să ia în considerare amănunțit posibilitățile aplicării unui sistem mai perfecționat de completare a fondului de cărți. Un sistem mai eficient, și totodată
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cinema

0 Răpirea fecioarelor : PATRIA (completare Cîn
tece în lemn) — 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, 
BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21. 
0 Eroii de la Telemark : REPUBLICA — 9 ; 11,30 : 
13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15.
0 Sfîntul la plndă : LUCEAFĂRUL (completare 
Atențiune, ciuperci !) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 :
18.30 ; 20,45.
0 Leul african : CAPITOL (completare Nălcă pleacă 
la București) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
0 Blestemul rubinului negru : FESTIVAL — 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FEROVIAR — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, EXCELSIOR — 9,30 ; 11,45 ; 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, MODERN (completare 
Cîntece în lemn) — 9,30 ; 11,45 ; 14 : 16,15 ; 18,30 : 
20,45.
0 Am Intîlnlt țigani fericiți : CENTRAL — 9 ; 11 ; 
13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, GRIVIȚA (completare Atențiune, 
ciuperci I) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
MELODIA (completare Cîntece în lemn) — 9 : 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
0 Comisarul : CINEMATECA — 10 ; 12,30.
0 Muzicantul ; VICTORIA (completare Campiona
tele mondiale de lupte) — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 :
18.30 ; 20,45.
0 Cei șapte samurai : VOLGA — 9,45—13 în con
tinuare ; 16,30 ; 20.
0 o lume nebună, nebună, nebună : GLORIA —
9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20, FLOREASCA — 9,30 ; 13 ;
16.30 ; 20.

Ion CIUCHI

economic.

Enescu"

de stat de operetă : Mamzelle Nitouche — 
Sala Palatului) : Secretul lui Marco Polo

Ateneu) :
Dirijor : Enrique Garcia Asensio? Filarmonica de 

oncert simfonic.
(Spania) — 20.
• Opera română : Liliacul — 19,30.
O Teatrul
19,30, (la
— 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
Regina de Navara — 19,30, (sala Studio) : O femele 
cu bani — ......................
• Teatrul
5> Teatrul
Schitu Băgureanu nr. 1) :
din str. Al. Sahia nr. 76
— 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara"
e albastră — 19.30, (sala
— 20.
0 Teatrul „Giulești" (în

15,30, Martin Bormann — 19.30.
de Comedie : Sfîntul — 20.
„Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 

Livada cu vișini — 20, (sala 
A) : Comedie pe întuneric

(sala Magheru) : Cînd luna 
Studio) : Viziuni flamande

«Careta verde : LUMINA (completare Pași spre 
râncuși) — 9,30—16,15 în continuare ; 18,45 ; 20.45.

• Program pentru copil : DOINA — 9 ; 10.
• Contele Bobby, spaima vestului sălbatic : DOINA 
(completare Viața începe la 40 de ani) — 11,30 : 
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Cînd tu nu ești : UNION (completare Mal bine 
să prevenim. Profilaxia TBC) — 14,30 ; 16,30 ; 20,45.
• Desene animate : UNION — 18.
0 Acțiunea din Insula păsărilor — Creierul — 
Lupta Internă a speciilor — Cu dansatorii ma
ghiari în Grecia — Gustav știe mai bine : TIM
PURI NOI — 9—21 în continuare.
0 împușcături pe portativ : GIULEȘTI (completare 
Atențiune, ciuperci 1) — 15,30 ; 18 ; 20,30, BUCEGI 
(completare Salut, Kenya !) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, MIORIȚA (completare Io, Mlrcea 
Voievod) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; .18,15 ; 20,30.
• Lordul din Alexanderplatz : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15 ; 17,30 ; 20.
• Un nabab maghiar : DACIA (completare Ori
zont științific nr. 13/1967) — 8,30—21 în continuare.
• Moartea după cortină : BUZEȘTI (completare 
Miracole) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• De trei ori București : FERENTARI — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• Pantera neagră : UNIREA (completare Lauri 
celor mal buni) — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Valetul de pică : TOMIS (completare Cîntece în 
lemn) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLA
MURA (completare Pîinea noastră) — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Dimineți de Iarnă : FLACARA (completare Ori
zont științific nr. 12/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

(completare

_ ... ..____ sala Teatrului evreiesc de
stat) : Visul unei nopți de iarnă — 19.30.
0 Teatrul „Barbu Delavrancea" : Hoții
0 Teatrul Mic : Tango — 15,30.
— 20.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Cel 
Năzdrăvăniile lui Păcală — 16.
0 Studioul Institutului de artă _______
grafică „I. L. Caragiale" : Războiul cu Troia 
— 20.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala 
Papuciada — 17. (sala din str.
din Oz — 17.

19,30.
Pur șl simplu o criză

trei mușchetari

teatrală și

8.

clnemato- 
nu se face

din Calea ________ ,
Academiei) : Vrăjitorul

Victoriei) i

? Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase" (sala Savoy) : 
candal la Boema — 19,30. (sala Victoria) : Varietăți 

’68 - 19,30.
0 Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindi
catelor : Cu picioarele pe pămînt — 20.
O Circul de stat : Ansamblul Circului Mare din 
Moscova — 20.

organizarea muncii și salarii — dar am primit același răspuns menit să-mi sporească nedumerirea : „Dv. sînteți institut de cercetare, deci nu aveți o activitate complexă (???). Desprindeți un program de proiectare separat...". Sfatul este însă practic nerealizabil; lucrările de proiectare nu pot fi rupte de cele de cercetare și încercare în activitatea noastră, iar o atare separare artificială ar avea consecințe nedorite asupra calității și ritmului de desfășurare a lucrărilor. Aceeași situație, de inferioritate față de institutele,de proiectare, există și în ceea ce privește schema altor servicii ale institutului, începînd cu funcțiile administrative și sfîrșind cu serviciul tehnic, plan, organizarea muncii etc. Propun, de aceea, revizuirea actualului „nomenclator de funcții al unităților științifice", pentru punerea lui de acord cu noile realități. De altfel, realizarea acestui lucru în legătură cu activitatea de proiectare din cadrul serviciilor con- structor-șef al uzinelor s-a soldat — după cum se poate constata — eu rezultate utile, importante.încă o problemă care impietează asupra desfășurării activității noastre privește peiioada în care se aprobă planul noilor forțe de muncă. în prezent, angajările se fac abia după ce planul tematic a fost avizat și inerent intervine un interval lung — de încadrare și aclimatizare a noilor cercetători — ceea ce face ca abordarea temelor pentru care au fost aduși să fie amînată cu lunile.în ceea ce privește domeniul asigurării cu materiale, spre deosebire de uzine, unde cele trebuincioase sînt cunoscute de regulă cu suficientă precizie încă din momentul aprobării planului de producție, în cercetare necesarul unor piese și materiale nu poate fi cunoscut decît de la o anumită etapă a lucrărilor. Prin urmare nu putem prevedea în nuale de aprovizionare din import) — care ni an înainte — tot ce ne sider că ar trebui organizate și folosite — și după experiența altor țări — căi de aprovizionare mult mai elastice și mai operative, mai ales că de cele mai multe ori este vorba de materiale în cantități mici și cu un cost redus.Alt deziderat se rea cercetării pe cu întreprinderile beneficiare. Acest gur, de natură să tea institutului, contribuind la o justă orientare a tematicii de cercetare, la crearea condițiilor autofinanțării. Totuși, sistemul actual de contractare a lucrărilor pe baze de ore medii con
venționale — împrumutat de fapt din domeniul proiectării — ne oferă încă un paradox. Pentru a fi mai clar recurg la un exemplu : să presupunem că am contractat o lucrare care reprezintă 10 000 ore medii convenționale a 24 lei ora, deci 240 000 lei, fiind necesare în vederea realizării acestui volum de muncă trei persoane care să lucreze timp de Să admitem însă că cei trei tători, lucrînd cu entuziasm și un efort suplimentar, termină rea mai repede, în numai opt luni, pontînd în acest timp numai 6 000 ore medii convenționale. In acest caz, beneficiarul ne va felicita, poate, dar va plăti (6 000 X 24) ■» 144 000 lei, în timp ce institutul va apărea cu sarcina de producție globală nerealizată în proporție de 40 la sută. Rezultă deci că acest sistem este puțin stimulator și favorizează așteptarea si nu desfășurarea și pidă a lucrărilor, fi cred ca lucrările tractate pe bază de plata să se facă pe bază de postcalcul — modalitate ce se încadrează mai bine specificului cercetării, stimu- lînd-o cu adevărat. De fapt, predarea lucrărilor într-un termen mai scurt sau rezolvarea lor cu un număr mai mic de persoane trebuie să conducă la îmbunătățirea indicatorilor, la creșterea veniturilor institutului, respectiv ale cercetătorilor, în funcție de eficiența realizată. S-ar crea astfel un element de stimulare care lipsește în sistemul actual.Asemenea aspecte cred că se Impun a fi reglementate cît mai grabnic pentru a crea științei noastre — mai ales în sfera ramurilor tehnice — acele condiții care să-i permită o dezvoltare și o eficiență superioare.

La Liceul de muzică și arte plastice și pictură din Pitești Foto : M. Cio»

Reflecții la răsfoirea
unor reviste școlare

Școala a fost dintotdeauna șantierul prielnic în care s-au format tinere talente, dîndu-le posibilitatea ca producțiile lor să vadă lumina tiparului. să devină un bun social, e drept cu o circulație restrînsă, suficientă pentru a deveni lent. Revistele școlare, cu nunțat caracter literar, își loc ilustrat de „Lăcrămioarele doar o culegere.
dar stimu- un pro- află. în

planurile a- (din tară și se cer cu trebuie. Con-un

leagă de organiza- bază de contracte sau alte instituții sistem este, desi- stimuleze activita-

un an. cerce- făcînd lucra-

încheierea ra- Mai util ar să fie con- antecalcul, iar

zont științific nr. 12/1967) — 15,30 :
e Dragostea unei blonde : VITAN 
Flora australiană) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Loans : POPULAR (completare
15,30 ; 18 ; 20,30.

?Nu uita gara Lugovaia : AURORA (completare 
ilule II) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.

0 Capcana : ARTA (completare Dați-ml un cal
mant) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 20.45.
0 Neamul Șoimăreștilor (ambele serii) : MUNCA 
(completare Pe drumul măiestriei) — 15,30 ; 19.
0 Martin soldat : MOȘILOR (completare Sorinei șl 
soarele) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Război șl pace (seriile I șl ID : RAHOVA — 
15 ; 19,15.
0 O sută unu dalmațlenl : PROGRESUL (comple
tare Nălcă și veverița) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
0 încercuirea : LIRA (completare Anatolia ospi
talieră) — 16 ; 18 ; 20.15.

SCăutațl Idolul : DRUMUL SĂRII (completare 
rașul) — 16 ; 18 ; 20.

0 Spartacus (ambele serii) : COTROCENI — 
15,30 ; 19.
O O fată fericită : CRINGAȘI (completare Orizont 
științific nr. 11/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Șapte băieți șl o ștrengărită : COSMOS — 14,30 ; 
16,30 ; 18,30 ; 20.30.
0 Reîntoarcerea lui Surcouf : VIITORUL (com
pletare Atenție 1) - 15,30 ; 18 ; 20,30.

Îj Un Idiot la Paris : PACEA (completare Sănăta- 
ea mintală a copilului) — 16 : 18 : 20.

încercări)

cultura română un creatori de frunte, învățăceilor", deși fixa pentru prima oară un nume ce avea să devină demiurgul poeziei românești : Eminescu. De „Muza so- meșeană" se leagă, primele încercări timide ale lui George Co.șbuc. iar cele ale ‘ ‘ ~ - --„Revista apărută condusă leanu.critic și îndrumător cultural., ceste reviste au a._l 1„ _______ _lor o existență modestă, aureolată la mulți ani după ce ele dispăruseră. Ele au ilustrat preocupările creatoare ale unei vîrste, faptul că în scoală existau suficiente forțe pentru a face viabilă o asemenea întreprindere. Revistele școlare nu au produs ad-hoc mari scriitori, dar ele își a- firmă rolul multilateral de întărire și sprijinire a procesului formativ- educativ asigurat în școală. Ele constituie un auxiliar prețios în îmbogățirea culturii prin lecturi variate, însă, în cel mai înalt grad, cultivă aptitudini și talente, atrăgînd un număr apreciabil de elevi în sfera căutărilor creatoare.în ultimii ani s-au reluat un drum și o experiență mai veche. Sînt reviste ca „Mugurul" editată de Liceu] „Mihai Viteazul" din București. „Curierul" liceului I. L. Caragiale din Ploiești sau „Muncă și talent" a Liceului „B. P. Hașdeu" din Buzău, pentru care continuitatea constituie un motiv de mîndrie. Au a- părut însă multe alte publicații, depășind sfera marilor licee și poposind în sate și orașe mai mici cum ar fi „Florile Bărăganului" din comuna Dridu, „Ghiocelul" a școlii generale nr. 9 Sighetul Marmației, sau „Confluențe" a Liceului nr. 1 — Orașul Gh. Gheorghiu-Dej.Dacă există un număr apreciabil de publicații, cu o frecventă a apariției și o tradiție apreciabilă, la fel de adevărat e faptul că valoarea lor este inegală. Puține reviste sînt exclusiv literare („Cataloage literare" a Liceului „Mihail Eminescu". „Luceafărul" a Liceului „Gh.

lui Șt. școalei". în tîrgul de elevul vestea și
O. Iosif de „Școala nouă". Romanului și Garabet Ibrăi- ea pe viitorul A- avut la vremea

Lazăr" din București și „Debuturi literare" la Galați), majoritatea fiind caleidoscopice. La fel de variată este și apariția lor, în puține cazuri realizîndu-se acea periodicitate atît de necesară oricărei publicații.O cercetare sumară a diferitelor reviste școlare indică o mare diferențiere, atît ca preocupări, cît și sub aspectul realizării lor valorice. Predomină poezia cu unele genuri des folosite, ca oda și pastelul, specii care cultivă sentimente patriotice și filiale, exprimînd omagiul adus de tinerii autori celor ce le fac viața fericită. Versurile tidului și luptă al _____musetilor tării.ființelor
închinate par- patriei, trecutului de poporului nostru, fru- ca și cele dedicate ființelor dragi si apropiate, părinții și profesorii, se află la loc de frunte în lirica elevilor. O influență serioasă are aici poezia u- nor clasici ca Alecsandri, Coșbuc sau Topîrceanu, ceea preferințe dar și lare al literaturii sînt abordate și proză, cum ar fi sau reportajul descriptiv, se observă, mal mult ca înrîurirea unor modele.Este adevărat, că la vîrstă. tentația imitării și modele prestigioase, prinde adîncimea problematicii și varietatea ideilor, se în tematică, cît și tuală a revistei.Cu toate acestea, însă de cîtva timp, vistele liceelor, și o îmbogățire lor. Revistele ceului „Mihai targe literare" ; Eminescu" sau 

„I. L. Caragiale", toate din rești, la care se mai pot adăuga și altele, confirmă predilecția pentru o literatură care se axează pe problemele vîrstei școlare. Lirica încearcă mai mult o sondare a sentimentelor intime, a bucuriilor, aspirațiilor și întrebărilor pe care și le pune autorul, o poezie a anilor fericiți dar si a primelor meditații.Această poezie, fără a-și ritmul și voioșia tinerească, mai profundă, cuprinzînd o largă de sentimente. Imaginile cele mai diverse primesc coloratura afectivă a copilăriei ca în versurile dedicate partidului : „Tu dat-ai rouă dimineții / Si flori pe mîndrele cîm-

t V

18,00 — Pentru noi, femeile !
18.30
19,00
19.30
19.50
20,00
21,00
21.15 — Film serial
22,05 — Seară de operetă. își dau concursul : Arta Florescu, Ion Da

cian. Teodora Lucaclu, Cleopatra Melldoneanu, Constantin 
Gabor, Frații Mentzel, Victor Vlase, Mihaela Ursu, Doina 
Patrichl, Cornel Patrichi, Marla Mitrache, Doina Atanasiu, 
Stela Lăzărescu, un grup vocal masculin și Ansamblul de balet 
al Teatrului de operetă.

22.50 — Parada vedetelor.
23,05 — Telejurnalul de noapte.
23.15 — Telesport.

INCENDIUL" de
LA TEATRUL DE STAT DIN

ce indică unele nivelul de asimi- române. Sporadic, unele genuri schița, în povestirea în care în poezie,anumităounor forme fără a cu-face simțită, atît în tinuta spiri-se poate observa în special în re- oa„Mugurul" Viteazul", a liceului .Funigei" a
diversificare preocupări- a Li- „Ca- „Mihai liceului Bucu-

pierde devine gamă
nu nu- aseme- atentia bogat morale, facă

„Incendiul" de Dimos Rendis e o piesă de caractere. Există un personaj principal, care concentrează intens drama, și în raport cu el se definesc ceilalți. Pictorul Marco ratează o căsnicie în care a văzut o sumă a viselor, o căsnicie, care mai mult decît arta, trebuia să-i ofere o certitudine etică. Noblețea personajului se deduce din intensitatea acestui „incendiu" interior. Arta sa e singura exprimare, explozivă și plină de pudoare, a durerii Ea are o funcție compensatorie. căci Marco se ascunde continuu, refuză orgolios orice altă confesiune. Eșecul declanșează un asemenea dezastru, deoarece sensul acestei căsnicii era

unul defensiv : acela de a-i păstra existentă, nu aiege însăși are suport.un căci ea. fire superficială. nu înțelege limbajul secret al gesturilor. A- parenta reînviere din final a iubirii trecute nu trebuie să înșele. Marco, pasionat de actele decisive a incendiat totul, examinîndu-și lucid rezistența; puterea de a depăși catastrofele dar Maria rămîne a- ceeași Intre cei doi există diferente adinei, diferente pe care timpul probabil că le va adînci. Incendiul nu a distrus decît lucrurile inerte, el nu a ars iubirea pentru Maria si Marco nu a avut tăria de a renunța. de a face o nouă

încrederea în Marco însă bine. Maria nevoie de un suport activ.
alegere, în fond incendiul de la vilă e fals, autentic e doar cel interior, pe care-1 păstrează continuu.Piesa, prin preferința pentru sondajul psihologic, are un caracter static, conține resurse dramatice autentice, dar si o anumită dispoziție spre locvacitate Replica sună uneori artificial. nu datorită dimensiunilor curajoase ale monologului, ci din pricina senzației de livresc. Autorul concepe cu precizie cele trei personaje — Marco. Antonis. Maria. — dar introduce un al patrulea. Jean de o stridentă artificialitate, îndeosebi prin poziția simetrică față de Marco. Jean ar trebui să fie un contrapunct al aces-

tuia, personificînd deruta celui care n-a putut suporta incendiului.du-se prin actul nebunesc al uciderii unui om Textul mai conține si alte tonuri false, linele rezonante melodramatice se aud atunci cînd scena de i viața lui Antonis.„Incendiu)" afirmă convingător aptitudinile dramaturgice ale scriitorului. aflat la debutul său scenic (după ce o piesă i-a fost publicată în revista „Teatrul" iar alta prezentată în spec- tacol-lectură la Teatrul Mic) Spectacolul regizat de actorul Ion Buleandră e corect, transpunerea scenică a textului neaducînd con-

ravagiile eliberîn-
se memorează i în care Marco, pildă, i-a salvat

15,25 — Fotbal : Rapid București 
U.T.A. Transmisiune de la Sta
dionul Republicii. In pauză : fil
mul documentar : „Oameni dea
supra norilor".

17,30 — Pentru cei mici. „Lanterna ma
gică" : filmele „Două gheme", 
„Nălcă pleacă la București" 
„Kiri. clovnul".

— Curs de limba spaniolă (lecția a 7-a).
— Pentru tineretul școlar : La școala grației.
— Telejurnalul de seară.
— Buletinul meteorologic. Publicitate.
— Tele-enclclopedla.
— Intîlnire cu... Astă seară : Ion Buzea.

.Evadatul".

Dimos Rendis

BACĂUtribuții esențiale. Autorul spectacolului s-a preocupat în special de replică astfel îneît desenul mișcării nu arare ori e dezordonat și nesigur. iar eelerajul simplu ilustrativ. Ion Buleandră. interpretîn- du-1 pe Marco, de-a lungul întregului spectacol joacă îndeosebi abandonul. sfîrșeala personajului. cu rare tresăriri ale energiei încă existente El nu a reușit să transmită rezonantele profunde. întreaga tulburare și de aceea tonul său alb a sfîrsit prin a obosi, prin a cădea în monotonie Tăcerile nu au comunicat gravitatea acestui pictor stăpînit de focurile ființei lui Andrei lonescu (Antonis) în- tr-un rol mal ușor.

joacă variat, cu convingere El a înțeles măsura personajului fără a-1 simplifica și fără a-1 complica inutil. Ml- șu Rozeanu (Jean) prin- tr-o prezentă artificială accentuează viciile deja prezente in textul personajului. Kitty Stroes- cu insistă pe frivolitatea Măriei mai mult decît pe drama ei. A- ceastă nuanță sugerează credința că pentru Marco se deschide un nou ciclu al nefericiriiSpectacolul în general — prezentat recent în turneu la București — demonstrează interesul teatrului pentru acest text de la care un dramaturg poate porni mai departe.
George BANU

pil, / Și rîset dat-ai tinereții / Partid iubit, slăvit să fii. (Bîzu Consu- ela — în „Curierul" Liceului I. L. Caragiale, Ploiești), sau primii fiori ai iubirii materializați în așteptarea incertă a unui răspuns, ca și trecerea prin vîrste : „Ieri mă gîndeam la Cosînzene și baluri / visam lebedele Cișmigiului / și așteptam să vină un pitic, / care să mă ajute să mănînc pîinea cu unt și cafeaua... / Azi gîndesc la frumusețea trecutelor Cosînzene / și la fricoșii balauri din cărțile cu basmele copilăriei mele. / ... Mîine mă voi gîndi cu siguranță / la ochii verzi / la serile verzi— / poate la stele, / poate la ceva neștiut / pe care însă îl simțeam, îl știam ascuns pîndind. / Clipa prielnică pentru a ieși / din laguna țărmului său sticlos. („Ieri, azi, mîine — de Olga Sicu — în „Funigei"). Meditația asupra vieții, starea de incertă plutire între vis și realitate, cîntecul tinereții desprins de tipare, organic, mindria de a fi părtaș la transformările înnoitoare din viața țării constituie tot atîtea motive de inspirație poetică. Poezia elevilor se anunță plină de promisiuni și o recentă plachetă din versurile partici- panților la tabăra literară din Bușteni confirmă posibilitățile existente. Aici, ca și în unele publicații școlare, poezia se îndreaptă către izvoarele genuine ale sufletului, re- liefînd autentice sensibilități artistice, fără a ocoli totuși problematica intelectuală și meditația filozofică.Proza, deși mai puțin diversificată, își caută modalitățile specifica vîrstei. Se cultivă, în special, povestirea științifico-fantastică, cu subiec- v t te din explorările spațiale și, înru- dită cu ea, schița onirică. Puține pagini de proză pot fi remarcate. E da la sine înlețes că scrieri cu o problematică minoră nu pot contribui, cum ar fi de așteptat, la educația estetică a tineretului școlar. Destinate să se adreseze unui cerc foarte larg de elevi de diferite vîrste. mulți dintre aceștia aflîndu-se — și mă refer la cei din ultimele clase — în pragul desprinderii de adolescentă, al apropiatei pășiri în maturitate, e mai firesc dar și necesar ca nea lucrări să se impună în cititorilor printr-un conținut în idei, plin de învățăminteRevistele școlare trebuie să-si un merit din a solicita si a îndruma proaspetele condeie către lucrări substanțiale care, prin însăși problematica dezbătută, să oglindească cele mai semnificative procese, elanuri și preocupări care însuflețesc și definesc activitatea de zi cu zi a tineretului școlar, ca oameni ce se realizează și încep să-și contureze personalitatea într-un dinamic contact cu viata. în confruntarea vie. îndrăzneață, cu cerințele și exigențele ce s« impun vîrstei lor.Deoarece lipsește, în ceea și îndrumarea Rolul principal revine profesorilor de specialitate. De modul în care înțeleg depinde . și orientarea tinerelor talente. Acolo unde profesorii au. din diverse motive, legături modeste cu viața literară. creația școlarilor pe care-i îndrumă rămîne banală, imitativă pentru că se recurge prea frecvent Ia o cale bătătorită. Cînd însă profesorii dovedesc un spirit larg și informație actuală, acestea se reflectă si în preocupările creatoare ale elevilor, în lărgirea zonei de investigație si a folosirii unor modalități mai moderne. Rolul profesorului, la o asemenea vîrstă, devine preponderent nu atît în actul creației propriu-zise. cît în acțiunea lui de catalizator cultural si îndrumător spiritual. Iar rolul acesta nu-1 poate avea decît profesorul care, pasionat pentru nobila sa profesiune, el însuși posesor al unei vaste culturi, se bucură de o unanimă apreciere și de un mare prestigiu pentru cunoștințele si pentru calitățile sale intelectuale.Legat de funcția de îndrumător a profesorului, trebuie spus că, în mod necesar, majoritatea colectivelor redacționale sînt formate din profesori. Dar tot ei sînt, în unele cazuri, si aceia care semnează totalitatea materialelor critice, uneori si poezie si proză. Este oare la fel de firesc acest lucru ? Cu atît mai mult cu cît însușirile literare ale cadrelor didactice se pot afirma — atunci cînd existenta lor este reală — în paginile presei de specialitate sau ale celei cotidiene, centrale si locale. în timp ce menirea revistelor școlare este. în primul rînd. aceea de a încuraja talentul elevilor, de a le oferi cadrul propice de manifestare.In susținerea cu materiale de calitate a revistelor, este necesar ca cenaclurile literare să constituie principalul nucleu unde, ne lîneă discutarea propriilor creații, să se facă o intensă De aici creații lui în aceste publicații au o viată efemeră, trebuie studiată posibilitatea apariției lor periodice, măcar în centrele mari sau chiar a unei reviste centrale care să asigure publicarea celor mai reușite producții literare.

interesul se cere un ce privește tinerelorelevilor nu efort sporit organizarea talente.și receptează literatura artistică a

cultură artistică si estetică, să pornească cele mai multe ce vor vedea lumina tiparu- reviste. Deoarece multe din

Emil VASILESCU

1
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SPOVEDANIILE MAME!„Nu știu, nu știu ce să spun să nu greșesc, spune mama, că l-am rugat ca 
pe dumnezeu :— „Bine, măi omule, dacă am muncit atîta și m-am canonit lîngă o beteagă, și cucoană pe deasupra, care-o făcut toate blestemățiile, că și-o acoperit și grajdul cu oglinzi și ce-mi povestea ea cu bărbații, că numai după ce-mi povestea ar fi trebuit să nu ies după tine cînd ai intrat în dormitor, vasăzică dacă voința ta o fost să mă despart și pe urmă tot tu te-ai întors și-ai venit să mă iei ca și cind s-ar fi uitat totul, apoi ține-te de casă, fă-te gospodar, că uite, eu mîine, poimîine nasc și n-am pe nimeni să mă ajute.„Și ce să-ți fac eu ? — zice el.„Ce să-mi faci ? Să te duci după o femeie, să aduci moașa la caz de nevoie... 
să fii lîngă mine.„Rămîne mama. Ea se pricepe. Ea știe ce 
trebuie.„Știe ce trebuie, da dacă am om, vreau 
să știu și omu lîngă mine.„Nu naști tu pînă atunci — zice. O 
eă fiu și eu.„Cum să fii dacă te duci. Iar o dat dracii în tine ? De ce te duci ?„Mă duc să-1 văd pe cumnatu Fănică și mă-ntorc.„Și altădată nu poți să-1 vezi ? După 
ce nasc., „Nu. Și n-ai să naști pînă mă-n<torc eu ! „Cată să-mi dai comandă acum șl cînd 
■ă nasc.Ca pe dumnezeu l-am rugat, degeaba. Cînd îi intra lui ceva în cap, nu-i scoteai nici cu boii. Nu și nu, că se duce să-1 caute pe Fănică Ia Iași — se mutase de un an și mai bine la Iași și nu mai știam nimic de el — să-1 tocmească, zice, să ne boteze copilul.„Fănică-i departe, zic. Ascultă, mata omule ! Să ni-1 boteze Bădia, că-d lîngă noi și ne poate ajuta la un caz. Și-acum, zic, noi ca noi, gîndește-te la copil.„Păi tocmai la copil, zice el, mă 
dese.„Și ce-o să-i facă Fănică ?„O să-i facă, zice, ce n-o să-i Bădie-tu. O să-1 învețe să fie om !Dacă avea noroc — și noi pe lîngă _ și trăia, poate-1 învăța, nu știu ce să mai spun să nu greșesc, o fi fost bună 
ce judecată și-a făcut el în cap, dar nu trebuia atunci să mă lase și să se ducă. Parcă-1 pica cu ceară, parcă se risipea pămîntul și numai atunci putea el da de-un capăt la lucruri.S-a dus și bun dus, ca toți dușii de pe lume. Fără mamă poate muream. Noroc de mama că era femeie trecută prin multe, învățată cu viața și-o stat lîngă mine cînd mi-o venit ziua. Că mi-o venit așa : el o plecat duminică, eu sîmbătă noaptea după două săptămîni, am început să mă vait. Era prin noiembrie, urît afară, ploua și încă din somn m-o luat și ce boală era în mine, am strigat la mama să închidă ușa. Să închidă și să tragă și zăvorul. Mă temeam, cu spaima asta n..>am trezit în dureri, să nu vină el și să mă bată că nu l-am așteptat. Parcă-1 auzeam dupăind pe după masă, trîntind ușa cu piciorul și ce mă fac eu, ziceam, 
cînd o să-1 văd mînios, strigînd la mine, 
că poate de frică nici n-am să pot naște, sau oi naște copilul mort. Așa eram eu atunci, da uite că nu mai găsesc capătul. Aha. O venit moașa de plasă. Ștefania, după ce eu de-acuma născusem. La tine 
o venit la timp, la Ghiță, după ce l-am născut. Și să vezi ! Presimțirea mea. El 
a trimis-o. O venit, o știut, de unde-o știut, că parcă avea iscoade peste tot, și mai cuminte ca mine, o știut ce gîn- desc eu, c-am încuiat ușa și mă tem de 
el, și-o trimis-o pe Ștefania înainte. Ca un fel de ștafetă o trimis-o. O ștafetă care-o venit si mi-o spus că el s-o-ntors de departe și să țin ușa deschisă. Eu, bolnavă cum eram, săream în sus de pe pernă și strigam să nu vie, să nu vie, dacă îl era de venit nu trebuia să plece d'^-acasă, că l-am rugat ca pe dumnezeu, spuneam, să nu plece și dacă o plecat 
și m-o lăsat, cum m-o lăsat, după ce m-o adus de la cucoana avocatului și-am pierdut atîtea zile de muncă și silă lîngă ea, că de-acum puteam să fiu despărțită, nici să nu-mi mai vie. Nu-mi trebuie. Că eu știu și de ce vine el. Parcă-mi spunea inima : dacă nu fac băiet, o să mă ieie la bătaie. O să mă bată pe mine, o s-o bată pe mama, o să spargă totul prin casă. Și strigam la mama — mă zbăteam și strigam să nu-l văd, să-nchidă ușa, să tragă zăvorul, să pună și scara-n ușă. Nici nu mai știu ce strigam și-mi mușcam pumnii de durere. Moașa, nu și nu, să fiu cuminte... dar să vezi, că-nainte de asta, cum mă munceam ea așa, m-o apucat somnul. Asta înainte de-a veni moașa, înainte de-a naște. Pe lehuze, de durere, de istoveală, le apucă somnul. Am ațipit și-am visat, doamne ferește... Am visat și atunci cu tine, că numai la Petruța n-am adormit și parcă o fost și mai ușor, că era fată și era mai mică și poate și ea mai grăbită să-și trăiască viața, să vadă soarele... Da la Ghiță, doamne ferește, du- că-se pe pustii și pe codrii, cum am ațipit, am visat c-am născut un cățel negru și-așa fugea pe sub pat că nu-l puteam prinde cu ochii. Acu intra, acu ieșea și ieșea cîine mare și m-am trezit în țipătul

cela, c-am început să țip și cînd m-am trezit m-au apucat din nou tăieturile. S-a lipit speriatul de mine, că mi-era teamă, ți-am spus, să nu vină tocmai atunci cum mă canoneam eu și mă zvîrcoleam și urlam și să mă ieie la bătaie. M-am trezit și-am început să pling și să-i spun mamei, doamne apără-ne, c-o să nasc poate un cățel și ce mă fac eu cînd vine el ? Mama s-o așezat lîngă mine, m-o prins de gît și de umeri să mă stăpî- nească, să mă sprijine între perne și mă mîngîia cu palma pe frunte și pe față, ștergîndu-mă de sudoare :„Taci, fată hăi. Fii fată cuminte, nu te mai gîndi la nimic.Peste două ceasuri am născut și mama mă strîngea de cap și mă legăna în brațele ei și-mi zicea :„Iaca ai născut băiet — și pe mine, de bucurie, nu mă mai durea nimic.Asta o fost noaptea. Dimineața am născut. Pe la 10 o venit moașa. Pe la 12 o venit și el. Nu știu cum o venit, nu știu pe unde-o intrat, de buimăceală și de bucurie c-am născut un băiet, mie mi s-o părut c-o intrat prin perete. Sau nici n-o intrat, nu știu cum să-ți spun. Moașa o plecat și eu am ațipit din nou. După ce-am văzut copilul, l-am ținut la piept, apoi am adormit și din somnul acela m-am trezit cu el lîngă pat. Am auzit ușile, parcă o intrat vîntul, am tresărit și-am deschis ochii. Cînd am deschis

drojdie, un kilogram de rachiu de-aista- lalt, de rînd, o franzelă albă, un kilogram de miere de albine și un kilogram de mere.de pe unde le-o_adus, că pe la noi nu era așa peste , , .zit la pat. Tu nu erai acasă. Te-am trimis cu două zile înainte la mătușă-ta Catinca, ș-ai venit a doua zi după ce-o venit el. Mă tem că chiar el te-o adus. Că zicea că are tata doi feciori. Juca cu voi prin casă și zicea că are doi feciori. Cu flăcăii mei, zice, bat toți bortarii din Ghilia. S-o repezit, vasăzică, la pat, o luat băietul în brațe și a-nceput să șuiere cîntecu ista de la difuzor și să joace prin casă cu băietu-n brațe. Fecioru tatii ! Fe- cioru tatii ! zicea. Acum are și Vasile Cio- banu un fecior 1 Tata o să-i aducă un naș grozav, să-i facă o cumetrie mare, mare — și-1 dădea în sus și băietul rîdea și gungurea ca o turturică.

Niște mere mari, nu știuceva. O lăsat toate acolo mine, grămadă, și s-o repe

MĂRTURIILE MOȘULUI

FĂNICĂCe zice maică-ta — îmi spune moșul Fănică, în cabinetul lui luxos din capitala județului, e și ăsta un punct de ve-

închipuire, și pe urmă rămînem cu visul. Dacă fapt, viața pare ,amintirea. Dar ce rămîne — și de care omul aproape nu-și dă seama — e saltul, ca să zic așa, acumulările cantitative și saltul calitativ care se produce în conștiința lui. Dacă ar fi s-o luăm de la capăt, exact cu aceiași oameni alături și trecînd prin aceleași împrejurări, altfel am vedea lucrurile și altfel ne-am comporta. Poate. Sau sigur. Nenorocirea e alta — aici ai dreptate. Omul poate să meargă oriunde și să facă orice și oricîte lucruri, timpul, acest dușman și aliat totodată — îl jefuiește neîncetat și pe nesimțite și cu cît știi mai multe, umbli, vezi și ești mai înzestrat, cu atît și furtul 
e mai mare. Ne cheltuim, ne risipim, și-n cele din urmă tot timpul ne dă îndărăt cîte puțin din ce ne-a jefuit. Se-nțelege, nu cred că ceea ce îți spun eu merită reținut, dar poate că da. Si dacă da, cum, în ce mod să facem să parvină, ca să zic așa, posterității ceva — nu știu cît anume — o fărîmă din esența întîmplărilor care-nnodate laolaltă constituie viața noastră ? Cum și ce, te-ntreb, cînd noi înșine nu știm adevărul. Cînd maică-ta... și are toate motivele să-1 blesteme, poate chiar să-l și urască pentru cum s-o fi purtat cu ea... Nu știu... Dar nici intr-un

vrei, dac-o iei așa și visul ăsta de mai bine spus, umbra visului, sau trecută-nși ea, la urma urmelor, o dată cuamintire mai exact, dis- tat la ceas, trecuse ora „întîlnirii". Cu jumătate de oră întîrziasem, dacă mai aștepta, presupunînd că mai aștepta, și m-aș fi hotărît să alerg la întilnire, mai aveam încă jumătate de oră de mers pînă acolo. O oră întreagă era exclus să aștepte. „E clar că și-a închipuit c-au pus mîna pe mine, mi-am spus, și-a plecat probabil să-i anunțe pe tovarăși. Ce-i de făcut ? Și totuși lădița cu manifeste, oricît de bine stătea în cimitir, n-o puteam lăsa acolo. Manifestele trebuiau împărțite. Dimineața la opt aveau să sune sirenele de grevă.M-am hotărît rapid. M-am dus acasă, m-am asigurat, dînd tîrcoale casei, că nu-i nimic, că totu-i în ordine și m-am apropiat furișat de geam. Am auzit înăuntru sforăiturile lui Vasile și asta m-a liniștit. Am ciocănit, ba chiar am bătut cu pumnul în cercevea ca să se trezească, am intrat în casă, l-am pus să se îmbrace... nu știu ce i-am spus, cum l-oi fi pus în temă, dar l-am luat pe sus cu mine, am intrat din nou în cimitir, am luat lădița și făcînd ceea ce nu trebuia să fac, l-am luat cu mine la împărțit manifeste. De fapt, trebuia s-o fi făcut singur. Dar asta a fost ! Și-a fost, ca un făcut, să iasă totul pe dos. începuse să se lumineze. N-am mai așteptat să ajung în vale, la Nicotină. Am început-o cu niște străzi din Tătărași. Am avut numai grijă să-i spun de la început lui Vasile,

gîn-facă
el —

A DOUA FAȚA
A LUCRURTLO

ochii, el era lingă pat. Nu știu cum îl vedeam eu, cum stăteam culcată, cum juca lumina prin geam și-1 vedeam prin lumină, parcă era altul. Stăteam și mă uitam care-i el, aista sau altul, și de ce nu strigă. Avea brațele încărcate și-o- nceput să pună lîngă mine pe pernă. Mi-o adus așa : un kilogram de rachiu de drojdie... Auzi cîntecul aista la difuzor ? Cîntecul lui :Foaie verde de-o sipică Trenule mașină micăUnde-1 duci peCu aista se și-1 cînta cînd adus așa : Ionică ?scula dimineața în gind era în duși buni. Și mi-o kilogram de rachiu de

dere. Nu zic că n-are dreptate. Are, săraca, vai de sufletul ei. A pătimit destule. Și din pricina lui, și dacă nu era el. Dar nu-i ce zice ea, gîndește... Obsesiile astea, de-acasă pentru că avea pe tele... Nu-i adevărat. Și-am tesc ce-a fost atunci. Soră-mea, maică- ta, crede că nici n-a fost Ia Iași. Zice că-1 apăr. Tu nu știi nimic. Erai o găoace pe-atunci. Te jucai cu cenușa din vatră. Sufla! în cenușă și descopereai că poți să te chiorăști singur. Maică-ta... cu maică-ta e altceva. Suferința naște deopotrivă și visul și minciuna. Visăm cînd trăim urît. Ne afundăm în vis, în

sau la ce se că el pleca alta, sau al- să-ți poves-

Desen de Mihu VULCANESCU

De /a casa
DUMITRU M. ION

Țara înseamnă chiar casa
Casa în care omul își hotărăște 
Clipele de dragoste, odihna și munca; 
Noi acolo sîntem în cea mai intimă clipă 
în cea mai mare cinstire ; de la casă 
Pornesc cele mai bune cuvinte 
Liniștea și noroadele, femeile tinere 
De la casă pornesc hora și nunta 
De la casă pornesc copiii la școală 
Și noi în muncile pe care niciodată 
Nu le putem termina și numele nostru 
Care cinstește memoria celor care 
Lipeau pe ziduri roșii manifeste 
Pe care scriau un singur cuvînt, 
Un cuvînt care-nsemna cuvintele toate 
Un cuvînt pe care eroii-1 hotărau 
într-o casă, o vorbă pe care o spun 
Copiii, copiilor.

St șipul casei
Cele mai frumoase poeme s-au scris 
între vis și viață, între popoare 
între destine și moarte adevărată 
între o zi ca toate zilele și o sărbătoare. 
Dar eu scriu un poem pentru tine 
Pentru ochii tăi cum e cetina —
Vreau să mă bucur, să strig peste praguri 
Tu să vii să-mi cînți seara cu cetera :

de Alecu Ivan-GHILIA
B

Cele mai frumoase poeme s-au scris 
Eu singur îmi spun între stîlpii de casă 
Că-ntre oameni poemele triste
Poeme de laudă, poemele mire și poeme mireasă 
Le veți găsi pe masa mea mică.
în camera-naltă precum un arbor de cetină 
Vreau să mă bucur, să rîd peste praguri — 
Tu să treci, să-mi cînți seara din ceteră.

Cinstirea mesei
odihnei

ași-a fratelui
Vino tu, fratele meu și te-așează 
La această masă.
Să mîncăm și să ne odihnim 
După o zi în care ogorul 
Ne-a ascultat pașii grei cum 
Ia 
Ia 
Ia 
Și
Bucatele mîinilor mamei mele 
Și numele meu care te-a chemat — 
Să-mi cinstești în această toamnă 
Rachiul și fructele pline de must 
Și patul plin de chilimuri 
Căldura glasului meu care îți spune 
Să te bucuri odihnindu-te pînă ce 
Vom străbate iar cîmpul prin grîuri.

bucurîndu-ne

vorbeau ; 
mineacest vin și-1 cinstește cu

acest copil și-1 joacă pe genunchi 
această cană cu apă și laudă-mi izvorul 
mai laudă-mi bucatele

caz să creadă că el... Cînd el, săracul... Dar să-ți spun... Mă asculți ?Știi că munceam la Iași pe vremea aceea. Tot la cefere și tot cu ciocanul Ia roțile vagoanelor: cioc-cioc, cioc-cioc, tata dădea cu barda : boc-boc... eu, cu ciocanul. A venit. A fost. A picat tocmai în ajunul unei greve generale. Ca azi a venit el și mîine, 20 octombrie, la orele opt dimineața, toate sirenele fabricilor din Iași sunau declanșarea grevei. Făceam parte din comitetul de grevă. Am avut discuții multe, nenumărate zile înainte și s-a hotărît așa, ăsta era cuvîntul de ordine : toată lumea să stea acasă. Cum era mai prost, după mine. Pe urmă s-a dovedit c-am avut dreptate, dar ce folos. Ne-au luat ca din oală. Dar asta-i altă chestiune. Nu știu dacă te interesează. Voiam să-ți spun de Vasile. A picat, cum spun, tocmai în dîrdora evenimentelor. •Numai, la el nu-mi stătea capul. Nu m-a găsit acasă, pe Tătărași, lîngă cimitirul „Eternitatea", unde stăteam în gazdă. M-a căutat și m-a găsit la gară. M-a așteptat pînă am terminat. L-am luat și-am intrat cu el „La porțile eternității". Era o circiumă pe care o ținea un ciung, vizavi de „Eternitatea". Am băut două țoiuri, mi-a spus de Saveta „că naște" și c-a venit să mă tocmească nașul copilului... Am mai băut două țoiuri pentru copil, el a mai „tras" unul pentru că acceptam... Băiat zicea că vrea, băiat „să aibă cu cine-i bate pe bortarii din Ghilia" și pe urmă l-am luat la mine să-1 culc în cămăruța mea cu lut pe jos, fără sobă, atît de friguroasă, iarna, că deschideam ușa pe la amiază, cînd mă aflam liber după tura de noapte, să vină căldură de afară.Pe drum i-am vorbit de grevă. Eram încrezător și vesel, credeam c-o să reușească. Nu-mi prea venea mie la socoteală să stau cu brațele încrucișate, acasă, dar dacă așa se hotărîse, trebuia să mă supun majorității. Nici într-un caz nu-mi puteam imagina ce avea să iasă. M-am dus, vasăzică, l-am băgat în casă... aveam o plapumă ciuruită toată, ruptă, nenorocită, prin care ieșea lîna, adunam cîte un pumn de lînă, dimineața, de pe mine, dar se cheamă că aveam cu ce mă acoperi. I-am făcut patul, i-am spus să se dezbrace și să se culce și eu am plecat. I-am spus că-s în schimbul de noapte. Mă temeam să-i spun unde merg. Dacă sînt cumva „filat" și tocmai în noaptea aia fac „gaborii" o descindere la mine, îl găsesc, îl iau pe nepregătite, în pumni, din somn și el spune ? Nici el de fapt nu m-a mai întrebat nimic. Țuica îl ajunsese și-1 toropise oboseala. Adormea din picioare. Nu avusese bani de tren și făcuse tot drumul, de la Dorohoi la Iași, pe jos. Era mort. I-am spus cum să închidă ușa pe dinăuntru și cum să deschidă numai cînd viu eu și-am să bat în geam, și-am plecat. Aveam într-un loc, pe Să- rărie în casa unui cizmar, o mașină de scris și o piatră de multiplicat. Bătem la mașină și multiplicam manifeste. De fapt nu eu făceam operația asta, tipograful o făcea, eu îl ajutam și el dimineața, sau la o bucată de noapte cînd ne isprăveam munca, mă ajuta să le transport într-o lădiță de lemn. Lădița mea de ceferist cu care mă duceam și la gară. Legătura noastră superioară, întru- cit se înăsprise munca ilegală și fuseseră niște căderi la Iași, ne recomandase să lucrăm pe echipe, cîte doi, o tovarășă și un tovarăș, să nu atragem atenția și-n caz de forță majoră, dacă eram în pericol de-a fi descoperit!, pe străzi, prin cartierele muncitorești, unde lipeam manifestele, fetele să înlesnească fuga noastră, a bărbaților. In noaptea aia nu era cazul, abia în zori trebuia să mă întîl- nesc cu „tovarășa" mea și să răspîndesc manifestele înaintea declanșării grevei generale. Am lucrat normal, nu s-a în- tîmplat nimic, dar la plecare, cînd am ieșit cu lădița, tipograful întîi să cerceteze strada și eu în urmă, și-am cotit-o pe prima stradă, pe lîngă o biserică, pe unde treceam de obicei, am văzut că becul care ardea noapte de noapte în poarta bisericii era stins. Ni s-a părut suspect și-am trecut pe trotuarul celălalt. N-am făcut bine nici cinci pași c-o umbră s-a desprins din curtea bisericii. Am auzit poarta și tipograful mi-a șoptit iute : „fugi !“ (eu duceam lădița, ți-am spus) și el s-a făcut că se împiedică de bordura trotuarului, chiar s-a-mpiedicat și s-a o- prit să-și lege șiretul de la pantof. Situația era clară. M-am strecurat într-un gang, după un depozit de lemne și l-am lăsat singur pe tipograf să se descurce. Dacă era într-adevăr un agent și-1 putea aresta și duce la circumscripție, n- aveau nimic cu el. Cînd mi-a venit bine am rupt-o la fugă, am sărit un gard în altă stradă și instinctiv, aproape fără să-mi dau seama în ce direcție o apuc, m-am trezit în Tătărași, aproape de cimitir. Am intrat, printr-o spărtură de gard, în cimitir și tot cu teamă, am dosit lădița într-un cavou... l-am căutat bine și mi-am însemnat perfect locul în minte, apoi, prin aceeași spărtură, după ce-am ascultat dacă nu mișcă nimeni pe stradă, am ieșit și ce să fac ? M-am ui

de cum am lipit pe cel dintîi zid, primul afiș, că-n caz de ceva, el să rămînă în urmă și să-mi înlesnească fuga. Știam ce fel de om e, ținea la mine și pe urmă știam că orice s-ar întîmpla, chiar dacă nu reușește să scape și-1 duc la circumscripție, ca și tipografului, n-au ce-i face. Cel mult, își pot mușca pumnii c-au fost cretini și n-au pus mîna pe mine. Și el mai mult decît tipograful, nu bătea la ochi cu nimic. „Ai ceva acte la tine ?“ l-am întrebat. „Am livretul militar" — mi-a spus. „Foarte bine — i-am spus. Arăți livretul și spui c-ai venit să-ți cauți slujbă". Vagabondau destui țărani prin oraș, în căutare de slujbe. „Dă-i în măsa ! Cine pune mîna pe mine ! a rîs el și s-a oțelit la față, s-a încruntat, cum l-am văzut la nuntă, dinaintea Gîlcenilor. Bineînțeles aventura noastră... ce mai, căci intrasem de-a dreptul în plină aventură, putea să se încheie și altfel. Mă și ho- tărîsem. „Dacă mîne, zic, sună sirenele și totul merge cum vrem noi și greva reușește, vorbesc cu tovarășii. Rămîn ei să continue greva, început.u-i greu, pornirea, și mă întorc cu cumnatu acasă, să botez copilul Savetei, și-al lui. împușcam un chef de să se ducă vestea". Dar s-an- tîmplat ca-ntr-un film prost, cînd regizorul sau scenaristul, sau nu știu cine nu mai are vlagă pînă la sfîrșit și nu-l duce capul decît să repete în final scena ca- re-am mai văzut-o și la început. Te-ai lămurit ? Chiar așa s-a-ntîmplat. Sau a- proape așa, că n-am mai scăpat nici eu de data asta. Cunoști Tătărașul ? Trebuie să-1 cunoști. Ai învățat la Iași. Ai stat acolo cîțiva ani. Ei bine, era o răspîntie, pe-aproape de linia tramvaiului... s-au construit acum niște blocuri... Mai aveam cîteva manifeste. Lipisem unul. Vasile mă ajuta, îi plăcea, stătea în urma mea și era cu ochii în patru. Nu cred că se temea. Nu s-a temut mai tîrziu, la Siguranță. N-avea de ce să se teamă pe stradă. Și nici nu cred că-și dădea seama prea bine cît de periculos era lucrul care-1 făceam. Eu știam și eram atent și eu. în astfel de ocazii, ilegaliștii aveau un simț în plus, un al șaselea simț. Detectam de la distanță primejdia. Dar de unde să știu că tocmai acolo, ca un făcut, pe strada aia stătea comisarul .ăla gras și mustăcios care ne-a prins ! Și că exact la ora aceea, un sergent de stradă venea să-1 scoale

și-nainte încă de-a face sergentul colțul, de a intra pe strada noastră și de-a sa apropia de noi, ca-ntr-o scenă absurdă, perfect regizată, comisarul avea să iasă pe poartă și să dea cu ochii de Vasile ! Vasile atît a făcut, a făcut odată fiuuu 1 parcă a fluierat de mirare, de consternare că-1 vede pe comisar în uniformă, gras, mustăcios, cu chipiul pe cap și eu am rupt-o la fugă pe lîngă garduri la deal dar n-am mai putut să fac nimic decît să arunc cele trei-patru manifeste cîte îmi mai rămăseseră într-o curte... bineînțeles c-au fost găsite de agenți după aceea... Din deal a și apărut sergentul. Poate că Vasile scăpa, îl miruia pe comisar c-un pumn, cum avea el pumnul da fier, ca o ghioagă, dacă nu-i băga comisarul pistolul sub nas... Și-ncă a tras, lighioana. A tras în aer, pe lîngă pieptul lui Vasile a tras si m-a somat și pe mine. Ce a urmat după aceea știi, ai aflat, tot coșmarul, procesul, condamnarea... din nou închisoare și lagăr, pînă în 1944, cînd prima dată am venit acasă, și-o vedeam pe mama, pe bunică-ta, după atîția ani, și amețeam cînd stăteam în ogradă și vedeam sălciile scăldate în soare... Dar n-are rost să mai vorbim de asta. S-a dus. s-a trecut. Tot ce vreau să-ți spun, să știi că Vasile s-a ținut bine. S-a ținut cel mai bine. Ce voință avea omul ăsta, i-a buimăcit și pe haidamacii de la Siguranță. Că ne-au pus față în față cu tipograful, la confruntare, ne-au torturat pe rînd, pe fiecare sub ochii celorlalți și tipograful a fost mai slab, avea trei copii acasă și se gîndea la copii... eu nu mă gîndeam decît la tovarășii care ar putea să cadă, să-i tîrăsc după mine-n proces dacă vorbesc, n-aveam copii, îmi era mai ușor... și n-a rezistat și a vorbit, credea că se salvează, că ticăloșii or să aibă milă de el, dar n-au avut și-a fost la proces lîngă mine. L-au condamnat mai puțin, ce-i drept. Taică-tu, însă, Vasile, de unde venea el, cine era, (de nivelul lui vorbesc că nu știa nici să citească, nici să scrie, un simplu țăran analfabet), ce structură morală avea, ce tărie, că s-a purtat ca un brav, ca un erou. De altfel, o să spui, nici nu știu nimic, n-avea nici un amestec cu toată povestea aceea, n-avea ca să spună ! Adevărat. Dar putea să repete ce i-am spus eu. Nimic. S-a orientat ad- mirabil. Mă vedea lîngă el, și spunea că nu mă cunoaște. Și asta nu ca să scape. Să mă salveze pe mine. Uite, cum stai tu acolo, comisarul i-a legat mîinile în față, s-a așezat cu genunchiul pe mîinile și picioarele lui și-un agent, în spate, i-a dat atîtea cauciucuri peste șira spinării pînă a căzut în nesimțire. L-au tîrît într-o celulă la subsol, mi-a povestit el mai tîrziu, în ’44, cînd ne-am întîlnit. L-au aruncat în celulă, cum arunci un sac de cîrpe și-a stat acolo în nesimțire pînă dimineața. Dimineața, au venit și l-au scos... adică au venit să-l scoată dar nu se putea ține pe picioare. I-au făcut o injecție... au adus un doctor și l-au scos cu targa de acolo. Era zdrobit, nici vorbă, dar el zicea că nu într-atît cît să nu se țină pe picioare. Mai și juca teatru, se prefăcea, o doză de viclenie țărănească îl făcea să se prefacă și poate că viclenia . asta l-a și scăpat. Oricum s-au convins că n-are nici o vină, că-i nevinovat. Simplă întîmplare. N-avusese unde dormi și-1 „găsise cum spunea el, ceasul cel rău pe stradă". Perfect plauzibil. Mai ales că nici nu știa carte : cum să se zgîiască el la un manifest comunist ? De uitat s-o fi uitat, l-a văzut acolo pe zid dar n-a văzut pe nimeni care să lipească hîrtiile acelea, degeaba îl chinuie ca tartorii iadului ciomăgarii domnului comisar... Chiar așa zicea că le-a spus cînd i-au mai încetat durerile, după injecție, și i s-a limpezit capul... că dacă vor ciomă- gașli să-și măsoare puterile cu el, să vină în satul lui, pe cîmp, undeva, într-o rîpă, într-o văgăună în pădure și le-arată el cum se bate un om... Puteți să mă faceți chisăliță, le-a spus în biroul comisarului, după ce l-au scos și l-au dus din nou în biroul comisarului, de data asta fără noi de față, fără mine și tipograf. Puteți să mă omorîți. De la mine n-aveți ce scoate. Nu știu nimic decît c-am venit să caut slujbă, c-am lăsat femeia gravidă acasă, gata să nască, dacă n-a și născut. Dați telefon la primărie și vă interesați, nu tăbărîți pe om de pomană ! Și i-au dat drumul. Banii aceia din care și-a cumpărat lui de mîncare, că era lihnit, foamea, zicea, că l-a chinuit mai rău decît bătaia măciucarilor, că cu bătaia era învățat, banii cu care și-a cumpărat bilet de tren, înapoi, la întoarcere, că nu se mai putea, slăbit cum era, bizui pe picioarele lui să meargă pe jos și darurile pentru maică-ta, îi avea de la acarii și de la controlorii de vagoane, de la gară. S-a dus, s-a luat pe linie după un acar, a intrat în vorbă, i-a cerut ceva de mîncare, pe urmă i-a povestit tot, de unde vine, unde merge și ce-a pățit. Noroc că n-a nimerit peste-o lepră, c-o pățea urît, ajungea din nou în ghearele Siguranței și de data asta nu mai scăpa. Acarul ăla mă cunoștea, eram prieteni, nu era în mișcare dar era om cinstit, s-a dus și-a adunat din depou gologanii pe care i-a dat lui Vasile și din gură în gură, povestea a ajuns unde trebuie și tovarășii care erau amenințați, care lucraseră cu tipograful trădător, s-au dat la fund cum se spunea, au dispărut din oraș.Asta-i, vasăzică. cea de a doua față a lucrurilor. Ca să știi...
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Toba. în părculețul dinspre țărm al orașului, două fetișcane de vreo 17 ani, îmbrăcate în bluze și capi- șoane albe, să arboreze fața aparatelor de fotografiat a zeci de turiști. în mod semnificativ, ele țin mina pe un colac de salvare alb pe care scrie în japoneză și engleză „Mikimoto Pearl Island". Da, ne aflăm în paradisul perlelor, în împărăția lui Mikimoto. Aparatele țăcăne, înregistrând pe peliculă un tablou idilic. Aceste fotografii sînt rfispîndite în toată lumea și 
tot «le figurează și în ghi-

se străduiesc un zîmbet în
peri și a desprinde de stînci scoicile perliere tinere care sînt apoi spălate, sortate și supuse în ateliere speciale unei „operații chirurgicale". Intr-o anumită parte a stridiei se face o mică incizie și se introduce o substanță iritantă numită nucleu. Acești nudei sînt înveliți apoi de o secreție a scoicii și formează perla. După introducerea miezului viitoarei perle, scoica este din nou scufundată la adîncimea la care trăiește în mod natural, în coșuri împletite. Coșurile sînt marcate la suprafață fie de baloane

tare „pe verticală" a coloanei de apă maritimă. In timp ce în primele stații de cultivare a perlelor, scoicile creșteau încă pe fundul mării, în ultimele două decenii ele au fost atîrnate în apă, unele peste altele, în coșuri împletite din nuiele, sîrmă sau, mai recent, plastic. Prin a- ceasta se utilizează întregul volum al mediului; iar scoicile nu mai sînt expuse dușmanilor lor naturali de pe fundul mării cum ar fi racii. Coșurile scufundate Sînt curățate des și cu migală pentru a fi eliberate de dăunătorii hrăpăreți

Cele mai mari ferme se află în sudul Japoniei nu departe de Toba, în golful Ago. Existenta lor a dat un puternic impuls turismului, care a devenit pentru întreaga regiune o a doua sursă de venit. Pe sub statuia lui Mikimoto care domină orașul Toba, inima împărăției perlelor, defilează anual un milion de turiști. Ei plătesc pentru a vizita prima fermă a lui Mikimoto devenită muzeu, pentru a fotografia în parc o ama, pentru a asista la o demonstrație de cultivare a perlelor, pentru a-și încerca norocul. Contra 2 dolari

Producătorul susține că a- cest „extract de perlă" este bun pentru sugari cu creșterea întîrziată și contra excesului de acid în stomac. Rivalii săi care vînd pudră de perle în punguțe mici afirmă că perlele pot fi într-adevăr folosite ca medicament dar contra... răcelii !Perla medie care se obține prin cultură este de aproximativ 8 milimetri, cîntărește -0,75 grame și costă cam 40 de dolari. Perlele acestea se obțin prin înserarea unui singur nucleu într-o scoică perlieră. Pentru perle mai mici se

Istoria modernă
B a ®B B ® g wa lacrimilor de zeița

Reportaj scris pentru „Scînteia“ 
de Gyo HANI, publicist japonez

durile turistice bogate în descrieri despre exotismul muncii culegătorilor de scoici.Scena de mai sus nu are însă nimic comun cu viața pescuitoarelor de scoici.Adevărata industrie a perlelor își are obîrșia nu departe de Toba, în micul golf Ago, și tot aici se desfășoară viața și activitatea autentică a tinerelor pescuitoare de scoici. Li se spune AMA, nume purtat de zeița mării în mitologia japoneză.
De la țărm pornește o barcă. în ea se află patru fete de vreo 17—18 ani. Sînt îmbrăcate în niște cămăși lungi, albe, cu o glugă albă pe cap. Se spune că această îmbrăcăminte albă sperie rechinii. Din cînd în cînd însă, se întîmplă și accidente. Pescarul trage vîn- jos la rame și, ajungând în -larg, face un semn fetelor. De pe banchetă se ridică o ama. Se leagă cu o frînghîe de mijloc și își fixează coșul de brîu. La ultima răsucire a nodului a și sărit în apă făcîndu-se nevăzută. Același ritual. Urmează a doua, a treia și a patra ama. Ama are tehnica ei proprie de a se a- fiunda în apă. Ea nu se ajută de nici un obiect auxiliar. Indienii de pe coasta Malabar se scufundă cu ajutorul unor frînghii 'la capătul cărora se fixează pietre grele. Maurii se a- runcă în apă ținând greutăți mari care le ajută să ajungă mai repede la fund și să rămînă mult timp a- colo. Arabii sar cu greutăți mici, se afundă lent ca să se obișnuiască mai întîi cu presiunea apei. Ama își învață meseria de la frageda vîrstă de 10 ani. Ele execută sute de sărituri de pe stîncile înalte, coborînd ca niște săgeți prin apa oceanului. în -majoritatea cazurilor, meseria se transmite din familie. Femeile rezistă mai bine la frig decît bărbații, afirmă cultivatorii de perle. Se spune, de asemenea, că fetele în jur de 17 ani au reflexele cele mai bune pentru a executa a- ceastă muncă istovitoare.Aici adîncimea oceanului este de 18 metri. Pentru a desprinde și a culege scoicile, ama stă sub apă între 80 și 120 de secunde. O smuci- tură de frânghie anunță că ama este gata să urce la suprafață. în jurul bărcii sînt ancorate butoaie de lemn gata să-și primească ofranda. Pescarul trage frânghia. Deasupra apei apare ama ; nu în chip de zeiță strălucitoare a mării, ci o fată istovită, cu fața vînătă. în timpul scufundării ea își reține pur și simplu respirația, căci nu dispune nici de cel mai elementar aparat de care fac uz scafandrii. Ar costa prea scump. Depune în butoiul de lemn scoicile culese și se afundă din nou. Operația se repetă timp de două ore, după care ama pămînteană are dreptul la o pauză de o jumătate de oră. în acest răstimp, ea soarbe lent, respirînd greu, o ceșcuță de ceai și mănîn- că, mînuind abil două be- țișoare de lemn, un pumn de orez. Dar acest „amănunt" destul de major pentru ama este transformat cu ușurință în capital publicitar. Salariul unei pescuitoare variabil, ricite el atinge în medie 20 de franci pe zi. O ama muncește doar o sută de zile pe an. în restul zilelor nu are de lucru și trăiește din ce a izbutit să agonisească. După vîrsta de douăzeci de ani, majoritatea fetelor renunță la această meserie și se angajează de obicei la aceeași firmă efectuînd alte munci legate de cultura perlelor. Cei cîțiva ani în care lucrează ca pescuitoare de scoici lasă urme adînci. La 35 de ani o fostă ama este bătrînă.

plutitoare, fie de bucăți de plută. încep apoi ani întregi de așteptări în cursul cărora „miezul" introdus va fi înconjurat cu milioane de pelicule subțiri a căror strălucire va apare cînd se va redeschide scoica. Cînd se introduce nucleul se înserează totodată și o bucată din mantia stridiei. Acest amănunt a constituit mult timp unul din secretele metodei de cultivarea perlelor dezvoltată de Mikimoto.Fiu al unui fabricant de tăiței din Toba, Mikimoto s-a apucat de tînăr să facă comerț. Uimit de prețurile mari la care se vindeau perlele și de cît de căutate erau, el a hotărît să găsească o metodă de cultivare pe scară largă a stridiilor perliere. Zilnic el deschidea nenumăratescoici și introducea în ele în chip de nuclee cele mai diferite obiecte cum ar fi porțelan, arahide, piatră, lemn etc. După ce făcea această operație le scufunda cu ajutorul unor frînghii în mare. Majoritatea scoicilor mureau însă. Zi de zi, timp de cinci ani el a repetat această operație fără nici un rezultat pînă cînd, în 1893, spre marea lui bucurie, a găsit în sfîrșit cinci perle. Bucuria lui a fost însă umbrită de faptul că perlele erau semisferice. Ele nu puteau fi vîndute decît ca accesorii, sau lipite două cîte două, operațiune de loc rentabilă. Pentru a obține perle perfect rotunde, Mikimoto a mai avut nevoie de încă 15 ani de muncă și studiu. Cînd primul transport de perle de cultură a ajuns la mondială produs o întregul cerere și zechilibrat și toată scala prețurilor a fost răsturnată. Mikimoto își oferea perlele cu 25 la sută mai ieftin decît cele naturale ! Ca o reacție de apărare, în întreaga Europă și în special în Franța și Anglia marfa oferită de Mikimoto a fost mai întîi boicotată. Feriți-vă de perle false, era deviza, specialiști și știință au început să studieze compoziția și calitățile perlelor de cultură. în cele din urmă s-a dat verdictul care l-a salvat și l-a consacrat pe Mikimoto. Perlele naturale și cele de cultură sînt absolut identice. Singura diferență constă în faptul că în primele nucleul a nimerit întîm- plător în interiorul stridiei, iar în celelalte el introdus de mîna

Londra, pe piața a bijutierilor s-a mare perturbare, raport dintre ofertă a fost de

Nenumărati oameni de

a fost omului.
Anual-112... tone

de scoici în cazurile este fe-

Se naște o perlăAstăzi, ama nu mai culeg din mare scoici pentru a scoate din ele perle. Ele plonjează pentru a desco-

Pînă la apariția perlelor de cultură pe piață, cel mai mare furnizor de perle din lume era Golful Persic care livra aproape o zecime din perlele produse în întreaga lume. Regiunea de coastă a Australiei se situa pe locul doi, urmată de Ceylon și de insulele din sudul Pacificului. Japonia se situa abia pe locul opt după Mexic, definind abia a. treizecea parte din producția mondială. Astăzi, Japonia a devenit cea mai mare producătoare și exportatoare de perle din lume. Teoretic întregul procedeu de producere a perlelor de cultură este cunoscut de toată lumea și diferite alte țări occidentale au încercat să-1 aplice, dar fără succes. Se pare că un atribut indispensabil este practica. Indemînarea, precizia și rapiditatea cu care introduc japonezii nucleele în scoică nu au putut fi imitate sau înlocuite.Japonia produce anual în medie 112 tone de perle, dintre care 90 de tone sînt destinate exportului, adu- cînd un venit anual de peste 23 miliarde yeni. Producția perlelor de cultură a devenit în Japonia o importantă ramură economică. Au fost înființate o serie de institute unde se întreprind cuprinzătoare cercetări în legătură cu îmbunătățirea mijloacelor de nutriție pentru scoica de mărgăritar „Pinctada mar- tensii".Japonezii au reușit să realizeze bogata lor recoltă de perle, printr-o exploa-

în fiecare an, în cadrul unei ceremonii oase ce se desfășoară înconsiderate imperfecte sînt aruncate în marepersonal, perlelecane fură planctonul, hrana scoicilor. Oamenii de știință japonezi apreciază că fiecare scoică trebuie să filtreze prin vîrșa de metal 167 litri de apă de mare pentru a-și extrage hrana necesară.în Japonia cultura de perle își realizează recolta de pe o suprafață de nu mai puțin de 100 kilometri pătrați. Această suprafață este amenajată în aproximativ 3 500 de ferme.

ai voie să alegi dintr-un coș o scoică care este desfăcută pe loc de vînzător. Victorie ! înăuntru este o perlă. Dacă nu, mai încerci o dată, și încă o dată.Artizanatul este în floare. Vizitatorilor le sînt oferite la tot pasul șiraguri de perle, brelocuri, coșuri de pescari, miniaturi și suveniruri de tot felul, inclusiv „pearlculc", noul drog lansat pe piața japoneză, de un cultivator de perle.

pot introduce pînă la 10 nuclee. Bretul perlelor crește vertiginos o dată cu mărirea dimensiunilor. O perlă de 9 milimetri cîntă- rind 1 gram costă 140 de dolari, iar una de 12 milimetri, cîntărind peste 2,7 grame, ajunge la 1 500 dolari. Aceste perle se obțin însă destul de rar.Strălucirea perlelor (specialiștii descifrează 54 de culori de perle !) a fascinat din cele mai vechi

timpuri. Mărturie stau și diferitele geneze Ce li se atribuiau în antichitate. Unii le considerau lacrimi ale zeițelor, alții spuneau că sînt picături de rouă sau stropi de ploaie, ghițite de scoici cînd șeau în bătaia lunii la prafața mării.în tezaurele regilor împăraților din cele mai vechi timpuri au figurat perle. O nezească scrisă în arată că tributul în perle. Sînt renumite, de asemenea, perlele Cleopatrei. S-a calculat că perlele familiei regale indiene Dolfer ar valora azi 40 000 000 de dolari. In posesia lor s-a aflat și renumita perlă Lapelgrina, aflată azi la muzeul din Moscova, care cîntărește 8 grame. Printre cele mai mari perle din lume se numără Shasta Khan (aproape 16 gr) care înfrumusețează tronul șahului Persiei. Recordul îl deține perla Hope aflată la muzeul Luvru. Ea cîntărește aproximativ 129 grame și are circonfe- rințele de 5 cm și 9,5 cm.Orice perlă care depășește 7 grame este înregistrată în cataloage speciale, primește un nume și intră automat în grupul obiectelor de tezaur.Istoria povestește despre existența multor perle pierdute azi, care depășesc vertiginos aceste dimensiuni. Avînd în vedere că cea mai mare perlă cultivată măsoară 14 milimetri diametru și cîntărește numai 3,4 grame, mulți specialiști au emis părerea aceste povești sînt rate, ori cu sute de urmă trăiau stridii care azi au dispărut.Neobținerea unor foarte mari este numai una din grijile actuale ale cultivatorilor de perle. Este știut că tipul de moluscă din care se prepară nucleele este în curs de dispariție, iar prețul ei crește mereu. La ora actuală în Japonia se depun toate eforturile pentru găsirea unui înlocuitor, căci în caz contrar industria perlelor de cultură este în pericol să piară. Pe de altă parte, actualmente, pe piața mondială, se remarcă o scădere a posibilităților de desfacere care duce la scăderea exporturilor și la mărirea necontenită a stocurilor. Unii acuză rhoda „minijupe" a cărei scurtime nu este compatibilă cu eleganta sobră a colierelor de perle. Cel lezați afirmă că de la lansarea acestei mode volumul vînzărilor_ perlelor- de cultură 14,5 la sută.Pentru a tul ridicat fiecare an proprietarii fermelor aruncă perlele considerate imperfecte în ocean, acolo unde apa atinge cea mai mare adâncime. pentru a nu mai putea fi recuperate. întreaga operațiune îmbracă forma unei ceremonii religioase, și se desfășoară sub privirea tristă a întregului personal. Tinerele ama, care și-au riscat viața și sănătatea pentru a scoate din mare scoicile născătoare de mărgean. nu au nurtat niciodată această podoabă la gît.Operațiunea este însă necesară pentru ca marchiza de Portado să mai adauge încă un colier de perle la colecția sa. lăudî-n- du-se că a dat 100 000 de franci pe el, și pentru ca la Londra, Paris. New York, în toate marile centre comerciale ale Occidentului să continue să strălucească răsfățatadoamnelor din înalta societate, a marilor vedete de cinema și a soțiilor de miliardari : firma „Mikimoto Pearls Co. Ini".

în- ie- su-Șiveche carte chi- numită „Shokyo",anul 2 200 î.e.n., împăratul primea

că ori exage- : ani în gigantperle

a scăzut cumenține pre- al perlelor, în
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PUNTE

la „Cornul de Aur“
Vechiul vis de a lega cele două țărmuri ale Istanbulu- lui și, în felul acesta, Europa de Asia,printr-un pod peste Bosfor, este pe cale de a deveni realitate. Diferite mărturii atestă că i- deea unirii celor două maluri ale Bosforului s-a înfiripat încă din vremuri îndepărtate. Un document din muzeul Topkapi din Istanbul arată că Leonardo da Vinci a trimis în secolul 15 o scrisoare sultanului Bayazid II, sugerîndu-i să lege cele două țărmuri ale Constantinopolului prin- tr-un pod.în timpurile moderne, prima încercare serioasă de a construi un pod care să traverseze Bosforul, a fost făcută în 1956, cînd o firmă americană a pregătit un proiect care n-a putut fi executat din cauza lipsei de mijloace financiare. Ideea unirii celor două maluri ale strîmtorii a fost îmbrățișată și lansată apoi în campania electorală din 1965, de către Partidul Dreptății din Turcia, condus de Suleyman Demirel, inginer de profesie. Actualul guvern al premierului Demirel a reușit să includă construirea podului de peste Bosfor în cel de-al doilea plan cincinal al Turciei.Oficialitățile turce consideră că lucrările de construire vor putea începe în ianuarie 1969. Cum va arăta acest pod ? Podul de peste Bosfor va fi suspendat și va avea o lun-

gime (inclusiv ancorarea în teren) de 1400 metri și înălțimea, de la nivelul mării, de 50 metri. Se apreciază că costul lui. incluzind construcțiile căilor de acces, cheltuieli de administrație etc. se va ridica la aproximativ 100 milioane dolari.Anunțînd în Parlament intenția guvernului de a înfăptui proiectul, Orhan ■ Alp, ministrul lucrărilor publice, a declarat că podul va deveni utilizabil în

Bosforul în bărci și pe pontoane.Cu toate acestea, unii e- conomiști turci se opun a- cestei idei. „Construirea podului peste Bosfor este contrară politicii generale și spiritului planului de cinci ani. Podul va fii o investiție moartă și va absorbi o parte din fondurile pentru investițiile publice productive, creînd noi datorii externe. în concluzie : podul de peste Bosfor va fi

Și

' Corespondență din Istanbul 
de la K. SAMI, publicist turc

1973. Totodată, a precizat că podul va fi al patrulea ca mărime în Europa și ai optulea din lume.După cum se știe, orașul Istanbul este situat pe două continente, separate de strîmtoarea Bosfor — o cale maritimă lungă de 29 kilometri, care leagă Marea Neagră de Marea de Marmara. Din cei 2,5 milioane locuitori ai orașului, aproximativ 700 000 trăiesc pe țărmul asiatic, iar restul pe cel european. Mulți dintre aceștia trec zilnic pe țărmul european, unde se află principalul centru de afaceri al orașului. în prezent. aproximativ 250 000 persoane și 10 000 vehicule traversează în fiecare zi

numai un spectacol de larg consum" — spunea profesorul Suleyman Barda de la Universitatea din Istanbul. Un alt critic. Ihsan Bali, inginer specialist în probleme de circulație, crede că podul va fi „un lux pentru un oraș care trebuie mai întîi să-și rezolve problemele de apr electricitate, canalizare și pasaje subterane". El e de părere că numai o mică parte din locuitorii Istan- bulului și mai ales cei care posedă mașini vor putea beneficia de avantajele o- ferite de acest pod.în ciuda acestei opoziții proiectul a fost aprobat. Podul suspendat va fi construit între Ortakoy, aflat

pe partea europeană, Beylerbey, pe partea asiatică, localități ce marchează porțiunea cea mai îngustă a strîmtorii. Astfel, podul va fi situat în afiai'a orașului, la cîțiva kilometri de centrele populate de pe ambele maluri. Datorită a- cestui mic „inconvenient" s-a emis părerea că navetiștii care traversează zilnic Bosforul pentru a a- junge la locurile de muncă sau la domiciliile lor, vor prefera să folosească, în continuare, bărcile. Pentru automobiliști însă, și mod deosebit pentru mioanele care mărfuri, podul mare folos, el în mod direct palele căi de' cele două părți ale orașului și de șoselele ce traversează prin acest punct două continente.Ministrul lucrărilor publice, Orhan Alp, a spus că se va percepe o taxă pentru fiecare vehicul care va folosi podul. Se apreciază că în 1973 numărul vehiculelor care vor trece zilnic peste Bosfor va atinge cifra de 25 000. în acest fel podul își va putea amortiza costul în decurs de cîțiva ani. O personalitate în domeniul construcțiilor, prof. Semih Tezcan, spune că, ți- nînd seama de toate aceste avantaje și condiții, podul de peste Bosfor, acest vis multisecular, „nu va deveni o povară pentru economia națională ci, dimpotrivă, va contribui în mare măsură la dezvoltarea ei".

în ca- transportă va fi de fiind legat de princi- acces sprecele

pi

MARILE SENTIMENTE

spune: William Gibson, autorul

piesei „Doi pe un balansoar"
La ora aceea New York-ul e un oraș pustiu. Chiar și forfota din fața hotelului Statler-Hilton, de unde privesc a- cum, duminică, Broadway-ul, pare gul diminefii de luminoase de pe stins, cum nu se uriașe termometre aerului, ceasornice metru, ora, minutul, secunda și chiar fracțiunile de secundă, iar altele te cheamă la cinematografele care populează acest cartier.Pe William Gibson, autorul piesei „Doi pe un balansoar", nu-l vom în- tîlni aici. Locuiește la Stockbridge, în statul Massachusetts, la două sute patruzeci de kilometri de New York, unde vom sosi cu mașina după aproape trei ore de mers, timp în care zgîrie-norii se dizolvă în ceața blîndă a dimineții, ca niște plăsmuiri ireale. Frumoase sînt, într-adevăr, împrejurimile New York- cîțiva sticlă, mași-

la nouă dimineața, să se ti topit în fri- februarie. Reclamele Broadway nu s-au sting niciodată și îți arată temperatura de cîfiva metri dia-

ului, pentru că la numai kilometri de coloșii de beton și de atmosfera îmbicsită de fumul nilor, de zgomotul continuu, străbați un peisaj rustic, cu vile cochete, cu atît mai cochete cu cît orașul se pierde în zare. Pentru că depărtarea de centru

scrie o piesă despre generala copiilor săi ar avea o altă perspectivă, care nu s-ar mai racorda în nici un fel cu a lui însuși. E o realitate americană pe care am constatat-o nu numai o dată în discuțiile cu oamenii tineri și pe care Gibson mi-o confirmă acum. Dar, adaugă dramaturgul, e dificil ca dintr-un moment istoric și dintr-o singură experiență să tragem concluzii decisive pentru o întrebare care datează de secole. Medităm mult la relațiile dintre oameni și ne întrebăm adesea dacă omul, de-a lungul istoriei, a fost altfel decît (singuratic : Nu I răspunde fot scriitorul. El n-a putut trăi singur nici cel puțin cu înfrîngerile sale pe care a simțit nevoia să le comunice altora.De aici ajungem la teatrul absurdului care a întruchipat în modul cel mai înalt ideea imposibilității oamenilor de a comunica. Gibson crede că teatrul absurdului e perimat. Admiră, de pildă, „Așteptîndu-I pe Godot* de Beckett. Dar această piesă este expresia gîndirii unui om pe care alții n-ar putea-o repeta. Sau ar repeta-o epigo- nic. In ceea ce mă priveșfe eu n-aș încerca așa ceva adaugă Gibson, deoarece cred că voința are o importanță decisivă în desfășurarea vieții omului.

► începe să devină un blazon al bogăției► și al independenței materiale. Cu cît► numeri mai mulți kilometri de New► York, cu atît înseamnă că nu trebuie► să fii de dimineață și la oră fixă în► centru, mai precis : ocupi un loc în cară► tu controlezi pe alții și nu invers. Pe► măsură ce urci spre vîrful piramidei, poți să-ți permifi luxul depărtării, să te bucuri de frumusețile ți binefacerile naturii, să nu inhalezi echivalentul celor două pachete de țigări pe zi, cît se pare căz inhalează fiecare locuitor al New York-ului...Răspîndite printre păduri și lacuri, vilele se pierd pe costișe line și acum, în dimineața asta, cu multe par desprinse povești. După un Connecticut, cu case filmele americane ce colului trecut, și după ce ai lăsat în urmă vila lui Paul Newman, începi să mergi spre Stockbridge.O așezare premonfană, cam de-a lungul șoselei numărul șapte, din care se ramifică drumuri pitorești, cu poduri acoperite, așa cum înfîlnești nenumărate, multe dintre ele fiind acum, duminica, locuri de agrement pentru turiștii veniți la schi. Unii dintre ei cu avionul personal ce aterizează pe aeroporturi particulare.
★Și iafă-ne în casa lui William Gibson. Ne întîmpină un bărbat masiv, trecut de cincizeci de ani, cu statura impunătoare și alură de sportiv, cu ochi pătrunzători, sub sprîncene stufoase. Se află în mijlocul familiei : soția, medic la un renumit spital de psihiatrie din localitate, și doi băieți, liceeni amîndoi, iubitori de muzică, pasionați interpreți de jazz, după cum aveam să ne convingem mai tîrziu. încăperi sobre, aranjate cu gust în care întîlnim o imensă discotecă, o a- devărată antologie a muzicii simfonice universale, ce a aparținut dramaturgului Clifford Odets, de care William Gibson a fost legat printr-o strînsă prietenie.La început pare surprins și chiar emoționat : „Sînteți din România, ați venit la New York și de acolo ați bătut atîta cale, ați renunțat la odihna unei duminici, ca să veniți pînă într-un orășel ca Stockbridge I".Bănuiește că „Doi pe un balansoar”, piesa care i-a adus notorietatea mondială, ne-a făcut să-l căutăm aici și cum este firesc discuția pornește de la geneza ei : eroina din piesă e un personaj real, spune Gibson. Am cunoscut o fată la fel ca ea care privea fascinată o clădire luminată. Titlul original al piesei era „După verbul a iubi", deoarece într-una dintre replici se spune că, după acest verb, cel este a ajuta.Pe William Gibson îl cum, ca de altfel pe scriitori americani, raporturile generații. Este destul să petreci fie și numai o lună în America, pentru a-fi da seama că ideea aceasta a firelor care leagă din ce în ce mai puțin generațiile și mai ales a punților tăiate între ele a devenit o adevărată obsesie. La un roman în care tema centrală este imposibilitatea comunicării între generații lucrează acum Gibson un roman care privește chiar atitudinea generației sale față de părinții lor. Simte însă că dacă ar

soare blind, dintr-o carte de popas în orășelul și străzi amintind evocă sfîrșitul se-

Or, tocmai acest adevăr este negat de 4 reprezentanții absurdului. Fără îndoială 1 nimeni nu poate contesta un adevăr — 4continuă dramaturgul — nefericirea, 4 singurătatea sînt și vor fi probleme reale ’ ale vieții. Dar prin voință, și una 4 și alta pot fi înfrînte, dacă omul află < tăria sufletească să lupte împotrivă lor. 4De ce mulți dramaturgi nu urmează 1 drumurile preconizate de teoreticienii absurdului ? Explicația pe care o dă < Gibson referindu-se la propria sa ex- 4 periență de viață este interesantă și demnă de reținut. Baza noastră morală 4 s-a constituit înainte de cel de-al < doilea război mondial, afirmă el. Bom- " ba atomică, amenințarea războiului nu < ne-au făcut să ne pierdem încrederea < în umanitate. Or, teatrul trebuie să fie ■ 4 
o mărturie, o mărturie în sensul larg al < cuvîntului. Adevărul este infinit spu- 4 ne Gibson, dar artistul adevărat are da- 4 toria să interpreteze realitatea dintr-un < punct de vedere specific. Iar calitatea 4 esențială a personalității lui este ere- j dința în propriile sale vederi. Și cu cît 4 această mărturie este mai sinceră, cu j atît piesa rămîne mai viabilă. Bineînfe- 4 Ies o operă de artă poate trece prin T momente de eclipsă. Ne povestește, de 4 pildă, o experiență personală : în ado- j lescență l-a interesat muzica (și acum 4 cintă la pian). Gustul pentru muzică îl j datorează compozitorilor romantici < pentru care apoi a manifestat o adevă- * rată aversiune. Dar mai tîrziu și-a dat 4 seama că interesul pentru muzica ro- < mantică reînvie. Deci atunci cînd opera 4 de artă aduce o mărturie sinceră despre 4 sufletul omenesc, conține vibrația au- 4 tentică a sentimentului, demodarea nu-i < definitivă, ci numai aparentă. 4E drept — recunoaște Gibson, mă ca- 4 racterizează o pronunțată înclinare spre ’ o viziune romantică. Cred că fiecare seri- ' ifor trebuie să-și trăiască intens opera, 4 s-o simtă. De aceea sînt un adversar ” al teoriei lui Brecht privitoare la dis- 4 fanfare. Dacă scriu, scriu ca să comunic, ’ să impresionez pe cei cărora le este a- 4 dresată opera mea. Dar dacă scriitorul ” nu-și trăiește tate afectivă sincer.Planuri de ment asupra Gibson ca șicâni observ aceeași spaimă de insucces pe care ți-o explici numai cunoscînd situația teatrului din S.U.A. Dependent de jocuri și interese comerciale, de o critică extrem de influentă în rîndurile spectatorilor și de fluxul sau refluxul publicului, dramaturgul american se simte cuprins de o adevărată neliniște cînd trebuie să înfrunte scena. E un conflict despre care Gibson ne vorbește acum, între dorința omului de teatrs de a se exprima și această permanentă teamă de insucces, care pur și simplu, uneori îl paralizează. Insuccesul în teatru — ne spune Gibson — are consecințe mult mai profunde decît în oricare alt domeniu al artei.Și totuși chemarea teatrului biruie... Această credință am încercaf-o cînd seara tîrziu am plecat din Stockbridge spre New York și am refăcut dialogul de-a lungul celor două sute de kilometri. O discuție care tot timpul a avut în centrul ei : teatrul.

Valeriu RĂPEANU

interesează a- cei mai mulji dintre

opera la aceeași intensi- înseamnă că nu esteviifor : un roman-docu- familiei. Teatru ? Și la la alți dramaturgi ameri-

mai important
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unor lucrători ai ziarului „România liberă

Cronica zilei
O DELEGAȚIE 

GUVERNAMENTALA 
ROMANA A PLECAT IN R.A.U.

dinte al Consiliului Superior al 
Agriculturii, și alte persoane ofi
ciale.

La Palatul Consiliului de Stat a 
avut loc vineri la amiază solemni
tatea înmînării unor ordine și me
dalii ale Republicii Socialiste Ro
mânia.

Distincțiile au fost înmânate de 
tovarășul Emil Bodnaraș, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat.

La solemnitate au luat parte to
varășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Bujor Sion, șef de secție la G.G. 
al P.C.R.

Pentru merite deosebite în mun
că, cu prilejul împlinirii a 25 de ani 
de la apariția ziarului „România 
liberă" au fost conferite unor 
membri ai colectivului redacțional

„Ordinul Muncii* clasa a IlI-a, 
ordinul „23 August" clasa a IV-a, 
ordinul „Meritul Cultural" clasa a 
IV-a, ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa a V-a, 
„Medalia Muncii" și medalia „Me
ritul Cultural" clasa I.

In numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat și al guvernului, 
tovarășul Emil Bodnaraș a felicitat 
călduros pe cei decorați, urîndu-le 
sănătate și putere de muncă pentru 
o cît mai rodnică activitate pe tă- 
rîmul presei.

în numele celor decorați a răs
puns Alexandru Comescu, redac- 
tor-șef adjunct al ziarului „Româ
nia liberă".

Vineri dimineața a plecat la 
Cairo o delegație guvernamentală 
condusă de dr. ing. Vasile Chiriță, 
vicepreședinte al Consiliului Na
țional al Cercetării Științifice, în 
vederea încheierii unui acord de 
colaborare științifică și tehnică în
tre Republica Socialistă România 
și Republica Arabă Unită.

SEARA DE FILME
LA AMBASADA R.P.D. COREENE

(Agerpres)

Spectacolul Ansamblului 
de circ din R.D. Vietnam

Ambasadorul Republicii Populara 
Democrate Coreene la București, 
Kim The Hi, a organizat vineri la 
sediul ambasadei o seară de filme 
cu prilejul împlinirii a 22 de ani 
de la proclamarea legii privind re
forma agrară. Au fost prezentate 
filmul documentar „în vizită la 
cooperativa agricolă «Prietenia co- 
reeano-română»" din Sambon și fil
mul artistic în culori „Drumul spre 
pămîntul natal".

Au luat parte Vasile Vîlcu, pre
ședintele Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Producție, 
Barbu Popescu, prlm-vicepreșe-

★
Conf. univ. Zoe Dumitrescu- 

Bușulenga, vicepreședintă a Consi
liului național al femeilor, a plecat 
în R. D. Germană pentru a parti
cipa la reuniunea Comitetului in
ternațional de solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez, de pe lîngă 
F.D.I.F., care va avea loc la Berlin.

★
La invitația Comitetului național 

pentru apărarea păcii ne-a vizitat 
țara Scott Nearing, economist și 
sociolog, membru în Consiliul Mon
dial al Păcii, și Helen Nearing, 
militantă pe tărîm obștesc din 
S.U.A.

In timpul șederii lor în România, 
oaspeții au vizitat diferite instituții 
cultural-sociale din Capitală, lito
ralul, obiective industriale și agri
cole, monumente istorice, au vizio
nat diferite spectacole culturale, au 
fost primiți la Consiliul Național al 
Cercetării Științifice și au purtat 
convorbiri cu diverse personalități 
ale vieții publice și obștești din 
țara noastră.

(Agerpres)

CU LUPTA EROICA
A POPORULUI VIETNAMEZ

TELEGRAME EME

SEMNAREA PLANULUI

Ansamblul de circ din R. D. 
Vietnam, aflat în turneu în țara 
noastră, a susținut vineri seara, pe 
scena Circului de stat, un spec
tacol.

Au asistat tovarășii Florian Dă- 
nălache, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., Gh. 
Gaston Marin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Pompiliu 
Macovei, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
Petru Burlacu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, repre-

zentanți ai unor instituții centra
le și organizații obștești, oameni 
de artă și cultură.

Au fost prezenți Hoang Tu, am
basadorul R. D. Vietnam la Bucu
rești, membri ai ambasadei, șefi 
ai unor misiuni diplomatice și alți 
membri ai corpului diplomația a- 
creditați la București.

După spectacol, care s-a bucu
rat de succes, artiștilor vietnamezi 
le-au fost oferite flori din partea 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă.

Ieri în țară: Vremea s-a menținut călduroasă, cu cerul variabil, mal mult senin în sudul și sud-vestul tării. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit cu unele Intensificări în Moldova șl Dobrogea. Temperatura aerului, la orele 14, era cuprinsă între plus 1 grad la Suceava. Cotnari, Avrămeni și Huși și plus 13 grade la Calafat, Călărași și Turnu Măgurele.
Timpul probabil pentru zilele

de 17, 18 șl 19 martie a.e. In țară : Vreme schimbătoare cu cerul temporar noros. Vor cădea precipitații locale mai frecvente în nordul țării. Vînt potrivit predominînd din sectorul vestic. Temperaturile minime în jumătatea de nord a țării vor fi cuprinse între minus 4 șl plus2 grade iar în jumătatea de sud între minus 2 și plus 6 grade. Maximele vor fi cuprinse între3 și 7 grade în nord și între 5 și 12 grade în sud. în București: Vreme schimbătoare, cu cerul temporar noros favorabil ploii slabe. Vînt potrivit predominînd din sectorul vestic. Temperatura se menține ridicată.
(Agerpres)

In citeva rînauri

„Olimpicii" ACTUALITATEA LA SAH
au boxat © Turneul de la București

neconcludent
afirmă antrenorul

emerit Ion Popa

Ieri «-au disputat partidele din runda a 4-a a turneului internațional de șah din Capitală. Gheorghiu a cîștigat la Radovici, Tringov l-a învins pa Ghițescu. Cu un rezultat de remiză s-a încheiat partida Gipslis-Drimer. Au fost întrerupte partidele : Bilek-Jansa și Troianescu-

Parma. Partida Lieberf-Ciocîltea a fost amînată.In clasament conduce Gipslis (U.R.S.S.) cu 3 puncte din 4 partide, urmat de Gheorghiu (România) cu 2,5 puncte din 3 partide, Bilek (Ungaria) și Tringov (Bulgaria) cu cite 2 puncte și o partidă întreruptă. Astăzi este zi de odihnă.
La scurt interval după prima ediție * „Criteriului tineretului", iubitorii boxului și, firește, pugiliștii înșiși au aplaudat debutul unei noi competiții de amploare care, de această dată, s-a adresat fruntașilor acestui sport. Este vorba de turneul ’ ’Sportul". început cu două gale preliminare, la Cluj, turneul amintit s-a încheiat joi seara în sala Floreasca. Rezultatele tehnice, primii posesori ai „Centurii Sportul" au fost anunțate în ziarul nostni de ieri.Cunoscutul specialist în box ION POPA, recent distins cu titlul de antrenor emerit, ne-a acordat un interviu.

— Cum apreciați această 
nouă competiție ? In ce constă 
utilitatea ei ?— Inițiativa organizării unui astfel 

de turneu este binevenită. El umple un gol în calendarul competițional intern și prilejuiește un foarte util prilej de verificare a celor susceptibili de a face parte din diferitele loturi de seniori ce vor reprezenta boxul românesc în întrecerile importante ale anului.
— Impresiile dv. asupra ni

velului tehnic al partidelor, a- 
tupra combativității boxerilor?— N-a lipsit nici boxul tehnic, nici combativitatea. Au fost meciuri pe care publicul și noi, specialiștii, le-am aplaudat. Gruiescu și Ciucă, de pildă, 

au întrunit aprecieri dintre cele mai laudative pentru meciul lor, cel mai frumos al galei. Nu lipsit de frumusețe a fost și meciul dintre constăn- țeanul Pițu și bucureșteanul Covaci. Vechea lor rivalitate au tranșat-o și de această dată printr-un box curat, printr-o angajare totală în luptă. A cîștigat, întru totul meritat, Pițu. Personal, îl consider cel mai bine pregătit dintre toți boxerii care au evoluat în cele trei gale ale „Centurii Sportul".

...și de la Belgrad

denumit „Centura

— Deciziile ultimei gale le 
considerați juste ?— Da, în totalitate. Bădoi l-a învins pe Murg, la limită, e adevărat, dar l-a învins.

— Pe ring au urcat și nu
meroși componenți ai lotului 
olimpic. Sinteți mulțumit de 
jorma pe care au arătat-o ?— Din păcate, cu cîteva excepții, „olimpicii" n-au impresionat. La antrenamente se arătau foarte vioi, dornici de luptă ; acum au părut obosiți, plictisiți, cu evidente momente de mo- leșeală. Vom căuta să deslegăm această „enigmă". La Stanef s-a adăugat și o totală lipsă de gîndire tactică. A vrut probabil să încheie repede lupta cu Moldovan, năpustindu-se orbește, fără nici cel mai mic discemămînt. în a- cest mod, fără îndoială că va fi învins nu încă o dată, ci de zeci de ori de oricare adversar. Pentru Gîju, confruntarea cu Otv6s n-a fost semnificativă, pentru că meciul s-a oprit chiar în prima repriză, Otvos acuzînd o puternică lovitură, care l-a silit să abandoneze.

I. D.

Una din partidele centrale ale rundei a 6-a, în turneul internațional de șah de la Belgrad, s-a jucat între campioana mondială Nona Gaprindașvili și maestra internațională Alexandra Nicolau. După un joc pozițional, în care <!■ rezultat pe tablă o egalitate perfectă, cele două șahlste au căzut de acord asupra remizei. In acest timp iugoslava Markovici înscria însă a 6-a victorie consecutivă (de

li
eu 
To
pe

data aceasta la Bilek), consolindîn- du-și, deocamdată, poziția de deră a clasamentului. Liliak, piesele albe, a pierdut la K. vanovici, iar Stadler a învins-oRadzikowska. Remiza a lost consemnată în partida Asenova — Ko- narkowska. Kușnir a întrerupt cu avantaj la Jivkovici.In clasament conduce Markovici cu 6 puncte, urmată de Gaprindașvili (5 p.), Nicolau (4 p.) etc.

A

SCRIMI’lilI NOȘTRI IN C.C.E.La Paris au început ieri întrecerile ediției masculine a „Cupei campionilor europeni" la floretă pe e- chipe. In sferturile de finală, echipa Steaua București a terminat la egalitate : 8—8 cu echipa Cercle
d’escrime Melun (Franța), însă a ținut calificarea pentru semifinale tontă tuș-averajului (62—64). In mifinale, Steaua va întîlni pe Ujpest Dozsa Budapesta, iar T.S.K.A. Moscova va primi replica formației poloneze Marymont-V arșovia.

(Urmare din pag. I)

televizor, redîndu-le 
acuratețe (și chiar 
ceea ce cred că, uneori, 
nu-i prea devreme să nu
mim „stil") părintele îl 
înscrie pe micuțul îndră
gostit de armonia sunete-

■ lor la o 
lizată în 
lă, apoi, 
sa întîi, 
muzică.
școala nu epuizează locu
rile unde un copil dotat 
se poate perfecționa în 
muzică. Exceptînd faptul 
că el poate primi — și de 
obicei primește — medi
tații și acasă, cu profesori 
recunoscuți pentru bunele 
rezultate obținute în lu
crul cu copiii, îi mai st.au 
la dispoziție cercurile ar
tistice de la palatul și ca
sele pionierilor, corurile și 
orchestrele de copii pa
tronate de diverse insti
tuții, precum Radiotelevi- 
ziunea, consilii populare 
ș.a.m.d. In egală măsură 
își poate cultiva talentul 
un mic pictor sau sculp
tor, stîndu-i la dispoziție 
atît școli ce-i sînt special 
destinate, cît și o rețea de 
cercuri de arte plastice de- 
pinzînd de instituții ce se 
ocupă în principal cu ac
tivitatea extrașcolară 
copiilor și tinerilor.

Ei bine, ce are de 
treprins un părinte care 
observă la copilul său de 
5—6 ani o adevărată pa
siune. un talent excepțio
nal pentru, de pildă, ma
tematică ? (Că așa ceva se 
întîmplă. adică asemenea

cu 
cu

grădiniță specia- 
educația muzica- 
începînd din cla
ia o școală de 
Dar grădinița și

a

în-

ob- da- se-

LA LISABONA s-a disputat returul meciului din cadrul sferturilor de finală ale „Cupei campionilor europeni" la fotbal între Benfica Lisabona și Vasas Budapesta. Victoria a revenit echipei portugheze cu scorul de 3—0 (0—0), prin golurile marcate de Eusebio (min. 48 și 69) și Torres (min. 75). La Budapesta, cele două echipe terminaseră la egalitate ; astfel, Benfica s-a calificat în semifinale.
ÎN CADRUL COMPETIȚIILOR 

EUROPENE MASCULINE de baschet s-au disputat noi întîlniri. La Atena, în semifinala „Cupei Cupelor" s-au întîlnit formațiile A.E.K, Atena și Ignis Varese. Un număr record de spectatori — 6 000 — au urmărit o partidă dramatică în care gazdele aveau de refăcut up handicap de 18 puncte (în tur, băsch'etbaliștii italieni cîștigaseră cu 78—60). în final victoria le-a revenit la o diferență de 20 de puncte : 72—52 (36—26). Echipa A.E.K. Atena va întîlni în finala competiției formația cehoslovacă Slavia Praga.
LA MOSCOVA 8-a desfășurat primul meci dintre echipele T.S.K.A. Moscova și Levski Sofia, contînd pentru sferturile de finală ale „Cupei campionilor europeni" la volei feminin. Sovieticele au terminat învingătoare cu scorul de 3—0 (15—4, 15—3, 15—2).
LA ASPEN (Colorado) se află în prezent cei mai buni schiori alpini din lume care-și vor disputa timp de cîteva zile „Cupa Andres Roch“, contînd pentru campionatul mondial. La antrenamentul non-stop, în vederea probei de coborîre bărbați, cel mai bun timp a fost realizat de americanul Ken Phelps, urmat de Jean Claude Killy, Bill Kid
REPREZENTATIVA 

A CEHOSLOVACIEI meci de verificare la compania unei selecționate regionale. Tinerii fotbaliști cehoslovaci au cîștigat cu scorul de 1—0 (1—0) prin golul marcat de Konecny în minutul 10.
IN CEL DE-AL DOILEA JOC din cadrul turneului pe care îl întreprinde în prezent în Uruguay, selecționata masculină de baschet a U.R.S.S. a întîlnit la Montevideo reprezentativa țării gazdă. Oaspeții au terminat învingători cu scorul de 79—62 (36—31).

La Șantierul naval Oltenița un 
mare număr de muncitori, ingineri, 
tehnicieni și funcționari — con
structori de nave — au luat parte 
vineri la un miting prilejuit de 
Săptămîna de solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez.

Mitingul a fost deschis de Teo
dor Prunea, președintele Consiliu
lui județean Ilfov al sindicatelor. 
Luînd cuvîntul, lăcătușul Petre Du
mitru a condamnat cu tărie acțiu
nile represive dezlănțuite cu tot 
mai multă cruzime de agresorii a- 
mericani împotriva poporului paș
nic vietnamez, cărora le cad vic
time nevinovate femei, copii și bă- 
trîni. Intensificînd în mod delibe
rat intervenția agresivă în această 
parte a globului — a spus vorbito
rul — S.U.A. creează un grav pe
ricol pentru pacea lumii și se în- 

' cârcă cu o tot mai grea și sporită 
răspundere în fața omenirii. Luînd 
cunoștință din Declarația dată pu
blicității la 25 februarie de guver
nul R. D. Vietnam, de noile atacuri 
comise de agresorii americani și 
saigonezi împotriva a numeroase 
localități din Vietnamul de sud, 
îmi exprim solidaritatea deplină 
cu lupta dîrză a eroicului popor 
vietnamez și cer cu hotărîre ca a- 
gresorii să părăsească imediat 
Vietnamul, să înceteze definitiv și 
necondiționat orice act de război 
împotriva eroicului popor vietna
mez.

Desfășurarea evenimentelor din 
Vietnam — a subliniat în cuvîntul 
său proiectanta Stela Ciobanu — 
arată că, în ciuda eșecurilor sufe
rite, a largii mișcări mondiale de 
dezaprobare și protest, imperia
liștii americani perseverează pe li
nia aventuristă a agresiunii. Sînt 
convinsă că nici extinderea agre
siunii, nici actele de teroare și a- 
menințare nu vor Infringe voința 
și dîrzenia poporului vietnamez da 
a-și apăra libertatea și ființa na
țională. Alături de toate femeile 
din țara noastră, de întregul 
popor, condamn cu energie acțiu
nile barbare ale S.U.A. îndreptată 
împotriva poporului vietnamez. 
Ca soție și mamă, mă solidarizez

lupta dreaptă a patrioților 
că spriji- 

constituie o 
datorie umană a oricărui

eu 
vietnamezi și consider 
nirea acestei lupte 
înaltă 
cetățean cinstit din lume. Cer să 
se pună capăt tuturor actelor agre
sive în Vietnam, poporul vietna
mez să fie lăsat să-și rezolve sin
gur problemele sale interne, fără 
nici un amestec din

In cuvîntul său, 
Cristea, directorul 
remarcat că, în momentul de față, 
cel mai grav pericol pentru pace îl 
constituie escaladarea tot mai pe
riculoasă a agresiunii S.U.A. împo
triva poporului vietnamez prin in
tensificarea bombardamentelor a- 
supra R. D. Vietnam, stat socialist 
liber și suveran, sporirea efecti
vului de trupe americane în Viet
namul de sud, extinderea acțiuni
lor agresive asupra unor țări ve
cine ca Laos și Cambodgia. Po
porul vietnamez își apără cu eroism 
dreptul la viață și libertate. îmi 
exprim adeziunea totală și deplina 
aprobare față de Declarația cu 
privire la amenințarea la adresa 
păcii ca urmare a extinderii agre
siunii americane în Vietnam, dată 
publicității în ziua de 7 martie la 
Sofia. Alături de întregul nostru 
popor, noi, muncitorii, tehnicienii, 
inginerii și funcționarii Șantierelor 
navale Oltenița ne exprimăm so
lidaritatea frățească cu lupta eroi
că a poporului vietnamez împotri
va agresiunii americane, condam
năm cu toată tăria acțiunile bar
bare săvîrșite de militarii ameri
cani pe pămîntul Vietnamului.

In încheierea mitingului a fost 
adoptată o moțiune în care se ex
primă adeziunea deplină față de 
ajutorul politic, material și diplo
matic acordat de către statul nos
tru eroicului popor din Vietnam. 
Sprijinim fără rezerve — se spune 
în moțiune — chemarea adresată 
de guvernul R. D. Vietnam și 
F.N.E. către toate guvernele lumii 
de a cere S.U.A. să înceteze ime
diat agresiunea în Vietnam și să 
pășească pe calea rezolvării paș
nice a problemei vietnameze, fără 
nici o condiție.

afară, 
inginerul Ion 
șantierului, a

(Agerpres)

Pregătiri pentru sărbătorirea 
a 6 secole de existență

a orașului Slatina

ctc.
DE JUNIORI a susținut un Duisburg în

fn această primăvară se împlinesc 600 de ani de existență documentară 
a orașului Slatina. Documentul care 
atestă existenta orașului, aflat la Ar
hivele statului din Brașov, datat de 
pe vremea domnitorului Vladislav 
Vlaicu I, este un privilegiu comercial 
emis de cancelaria domnească a Tă
rii Românești, prin care negustorii 
brașoveni erau scutiți de plata vămii 
la trecerea prin Slatina.

Pentru sărbătorirea acestui impor
tant eveniment din viața orașului, la 
Slatina se fac intense pregătiri. în 
întreprinderi si instituții au loc ex
puneri pe teme ca: Vechimea ora
șului Slatina în lumina documentelor 
arheologice; Documente din lupta 
maselor populare din oraș pentru li
bertate socială și națională ; Oameni 
de seamă ai științei și artei românești, originari din Slatina ; Dezvol
tarea orașului după 23 August 1944. 
In școli au fost organizate expoziții 
de fotografii care înfățișează orașul 
în trecut și în prezent.

Au început și pregătirile pentru 
manifestările ce vor avea loc în a 
doua jumătate a lunii mai, cînd sli- 
tinenii vor sărbători 6 secole de 
existentă a orașului lor. Cu acest 
prilej se va organiza o expoziție do
cumentară care va cuprinde momen
te din trecutul istoric și perspecti
vele dezvoltării Slatinei. Alte expo
ziții vor prezenta produse ale indus
triei orașului, materiale cu caracter 
folcloric și etnografic specific zonei 
Slatinei. Două opere de artă aparți- 
nînd artistului poporului Ion Irimes- 
cu vor împodobi orașul, amintind ge
nerațiilor viitoare despre trecutul a- 
cestuia : un bust al lui Tudor Vladi- 
mirescu si un obelisc cu cele patru steme vechi ale Slatinei.

Tineretul de pe cuprinsul județu
lui Olt a început pregătirile în vede
rea participării la concursul Cînte- 
cului, dansului și portului popular 
din județ.

(Agerpres)

talente apar la vîrste 
foarte timpurii nu mai 
este un secret pentru ni
meni și o probează nume
roase exemple, dintre care 
unul, recent, ni 
informație de 
nînd astfel : 
Jannson ' din 
Suedia, are 12 
student. în anul următor

1-a adus o 
presă su-

,,Svante 
Borlănge, 

ani dar e

dintre acelea care pun a- 
numite condiții ca să de
vină pozitiv : Depinde de 
părinte... Dacă e un om 
întreprinzător și perseve
rent. va izbuti... Va soli
cita unor somități din do
meniul matematicii să-i 
„consulte" puștiul, îi va 
angaja apoi un meditator 
și mai târziu, peste 10 sau

vîrstă preșcolară sau aflat 
la cea a primilor ani de 
școală, vădind talent pen
tru un domeniu al științei 
teoretice sau practice, nu 
se bucură din partea nici 
unor instituții de o aten
ție specială, de acea aten
ție specială care nu-i este 
refuzată, ba, dimpotrivă, i 
se acordă cu o aleasă gri-

va încheia studiile la Fa
cultatea de matematică a 
Universității din Gothen
burg. El studiază matema
tica începînd de la... 4 
ani"). Are oare părintele 
numit fin mod egal cu ve
cinul său a cărui fetiță de 
aceeași vîrstă este deja o 
mică balerină de care se 
ocupă o școală specializa
tă în predarea coregrafiei 
la copii) posibilitatea de a 
întreține și dezvolta ta
lentul de matematician al 
fiului său ?

Răspunsul este unu)

adică atunci cînd 
va ajunge 
liceu, îl va 
specială de

într-a 
da la 
mate- 
părin- 
între-

11 ani, 
băiatul
X-a de 
o clasă 
matică... Dar dacă
tele e mai puțin 
prinzător, ori numai mai 
puțin priceput ? Mai are 
și altcineva sarcina să se 
ocupe de talentul de ma
tematician al copilului, 
există niște instituții ca
lificate și profilate pe a- 
tari preocupări ? Aici răs
punsul se poate da direct, 
precis și necondiționat de 
nimic: Nu. Un copil de

jă copilului vădind încli
nații pentru artă, cu acea 
atenție specială care a 
creat în alte locuri școli 
funcționînd în exclusivita
te cu elevi excepțional de 
dotați, unele intitulîndu-se 
chiar, fără ca nimeni să 
considere denumirea o e- 
xagerare, „școli pentru 
copii geniali".

Mai mult: după cîte 
mi-am dat seama (exprim, 
evident, un punct de ve
dere personal) în grădini
țe și în primii ani de 
școală, datorită unei pro

grame încă deficitare la 
capitolul „educația spiri
tului științific și tehnic", 
cu greu se pot aprinde 
uneori pînă și seînteile 
pasiunii pentru matemati
că, mecanică, construcții 
etc. Cercurile din școli și 
cele existînd sub egida 
organizației pionierilor, 
au în marea lor majorita
te un caracter artistic. Jos 
pălăria pentru activitatea 
multora dintre aceste 
cercuri artistice ; ne bucu
ră că, în mai mare măsu
ră ca altădată, prin ele 
copiii noștri nu numai că 
învață mai multe cîntece 
și poezii, și dansuri, dar își 
formează gustul pentru 
frumos. își verifică, con
fruntă, valorifică și dez
voltă un talent. Ceea ce 
regretăm este că o aseme
nea situație nu-i generată, 
decît poate într-o propor
ție substanțial redusă, și 
de cercurile științifice, 
lipsite și de experiență, 
dar și de o înzestrare ma
terială adecvată, și de a- 
portul unor cadre avizate 
care au și datoria de a nu 
lăsa să se piardă un ta
lent. de a-1 supune unei 
continue perfecționări.

Am ascultat în acest 
sens, mai de mult, o opi
nie care m-a întristat și 
pentru ce comunica și 
pentru că venea din par
tea unui cadru didactic. 
Redată cu cuvintele mele 
ar suna cam așa : e o fal
să problemă aceasta a 
„micilor genii" : nu-i ne
cesar să facem mai mult 
decît s-a făcut și se face. 
Slavă domnului, a dat

țara asta mari oameni de 
știință, nume prestigioase, 
creatori de școli, fără să 
fi făcut nimeni pentru ei. 
în copilărie, eforturi spe
ciale ; de asemenea minți 
nu vom duce lipsă mei de 
acum încolo 1 Opinia nu-i 
retrogradă numai pentru 
că nu ține seama de fap
tul că, în același timp, lip
site de sprijin, s-au și 
pierdut nenumărate talen
te autentice științifice, ci, 
în primul rînd, pentru că 
ignoră legătura indestruc
tibilă dintre o societate 
modernă și știință — și 
nu în ultimul rînd cu acea 
știință necontenit eferves
centă și creatoare, înflă- 
cărînd mințile excepțional 
dotate ale oamenilor pe 
care îi numim ou generi
cul „de talent".

N-am nici o îndoială că 
chestiunea merită mai 
multă atenție. Nu mai de
parte decît în „Studiul pri
vind dezvoltarea învăță- 
mîntului de cultură gene
rală", supus dezbaterii 
publice, se profilează căi 
care îmi par dintre cele 
mai sigure, conducînd la o 
stimulare efectivă a copii
lor cu reale, remarcabile 
dispoziții pentru știință și 
tehnică, incă de la vîrsta 
cînd aceștia se mai numă
ră printre prietenii 
Așchiuță. Dezbaterile 
marginea studiului 
aduce, incontestabil, 
gestii prețioase și în
ceastă privință. Rîndunle 
de față însă nu și-au pro
pus mai mult decît să re
pete adevărul că savanții 
de mîine sînt astăzi copii—

lui 
pe 

vor 
su- 
a-

MOSCOVA 15 (Agerpres). — La 
Moscova a fost semnat la 15 martie 
planul de colaborare culturală și 
științifică între Republica Socialistă 
România și U.R.S.S. pe anii 1968— 
1969.

Planul prevede schimburi de vi
zite ale unor oameni de știință, 
cadre didactice, artiști, scriitori, 
cineaști, ziariști, colaborarea între 
institutele de cercetări și de învă- 
țămînt, instituțiile de cultură și 
uniunile de creație din cele două 
țări. Corul „Madrigal", Teatrul 
Mic din București, Orchestra de ca
meră din Cluj și Teatrul satiric- 
muzical „C. Tănase" vor întreprin
de turnee în U.R.S.S., iar Republi
ca Socialistă România va primi 
trupa de balet a Teatrului muzical 
„Stanislavski și Nemirovici-Dan- 
cenko", Teatrul „Sovremennik" din 
Moscova, Orchestra de cameră din 
Kiev și Orchestra de muzic-hall din 
Moscova.

în întîmpinarea celei de-a 25-a 
aniversări a Zilei naționale a Re
publicii Socialiste România, părțile 
au căzut de acord să încheie la 
sfîrșitul acestui an un protocol adi
țional la planul de colaborare cul
turală și științifică pe anul 1969.

Tratativele s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie.

In Consiliul de Securitate 

0 condamnare a regimului 
rasist din R.S.A.

NEW YORK 15 (Agerpres). — 
După o săptămînă de dezbateri, 
Consiliul de Securitate a adoptat 
joi noaptea în unanimitate o rezo
luție în care cere guvernului Afri
cii de Sud să elibereze pe patrioții 
din Africa de Sud-Vest. Rezoluția 
cere secretarului general al O.N.U., 
U Thant, să raporteze pînă la 31 
martie despre îndeplinirea acestei 
cereri de către autoritățile sud- 
africane.

In cazul în care autoritățile sud- 
africane nu se supun hotărârii, re
zoluția cere întrunirea „imediată" 
a Consiliului de Securitate pentru 
a studia „măsurile efective" care 
pot fi luate împotriva Africii de 
Sud.

Documentul condamnă guvernul 
sud-african pentru „sfidarea fla
grantă" a rezoluției Consiliului de 
Securitate din 25 ianuarie, în care 
se cerea eliberarea deținuților.

★
Premierul Republicii Sud-Afri- 

cane, Johannes Vorster, a res
pins în mod categoric vineri rezo
luția adoptată de Consiliul de 
Securitate care cere guvernului de 
la Pretoria să-i elibereze pe cei 
33 de patrioți din. Africa de Sud- 
Vest, condamnați luna trecută în 
capitala R.S.A.

Sfidînd rezoluția Consiliului de 
Securitate și opinia publică din 
propria țară și din străinătate, gu
vernul R.S.A. demonstrează încă o 
dată că nu intenționează să se 
abată cu nimic de la practicile 
inumane ale politicii rasiste pe 
care o promovează.

(Urinare din pag. I)tora de a se respecta elementarele drepturi și libertăți democratice.împotrivirea maselor a luat în ultima vreme forme din cele mai variate, în diferite părți ale Coreei de sud făcîndu-și apariția detașamente de partizani. La Seul, în provinciile Kyungki și Ciunceang ca și în zona muntelui Baikoun, partizanii au organizat numeroase atacuri împotriva trupelor guvernamentale și americane, ceea ce a creat panică în rindul marionetelor. In urma acțiunilor partizanilor, ministrul apărării a fost înlocuit cu un general mai forte. Totodată, în posturile cheie ale poliției și siguranței au fost numite persoane de încredere ale lui Pak Cijan Hi. Tocmai în încercarea de a intimida populația, de a-i abate atenția de la situația precară a regimului, autoritățile sud-coreene și-au intensificat pregătirile militare și acțiunile provocatoare în zona demilitarizată.Agitarea spiritelor militariste din Coreea de sud este stimulată de prezența trupelor de ocupație americane și de sprijinul moral și material al Washingtonului, fără de care regimul de la Seul nu s-ar putea menține. „Ajutorul nostru economic și militar rămîne vital" pentru Coreea de sud, declara la începutul acestei luni secretarul de stat adjunct, William Bundy, în fața Comisiei pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanților.Este evident că teroarea și represiunile nu vor putea stăvili mișcarea populară, în continuă creștere, din Coreea de sud, glasurile tot mai numeroase care cer să se pună capăt ocupației americane și se pronunță în favoarea repetatelor propuneri făcute de R. P. D. Coreeană cu privire la unificarea țării de coreeni înșiși, pe cale pașnică, fără nici o intervenție din afară.



Metalul galben 
ferecat în City

„Dramatic" — acesta este adjectivul frecvent folosit pentru a descrie situația alarmantă pe piața occidentală a aurului cit și măsurile urgente adoptate la Washington și Londra. Banca Angliei și Bursa din City, unde se află sediul celor mai vaste tranzacții de aur din lumea capitalistă, au oferit cele mai agravante simptome ale hemoragiei aurului. în urma unei intervenții în cursul serii de joi din partea ambasadei americane la Londra și după contactul direct dintre Casa Albă și reședința primului ministru britanic, a fost convocat de urgență Consiliul privat regal. La ora 1 noaptea a fost adoptată o proclamație care prevede închiderea Bursei, a pieței aurului și oprirea operațiunilor bancare, cu excepția celor curente. După numai o

jumătate de oră a avut loc o ședință restrînsă a cabinetului, iar la 3 și jumătate dimineața ministrul de finanțe a făcut o expunere a hotă- rîrii adoptate în fața Camerei Comunelor. Vineri dimineața, cabinetul britanic s-a întrunit din nou timp de două ore pentru a examina situația creată șl perspectivele imediate.Piața lingourilor din Londra a fost invadată în ultimele zile cu cereri masive pentru aur venite din toate colțurile lumii. Se apreciază că, dacă s-ar fi permis continuarea acestei evoluții, se putea a- junge curînd în situația în care furnizorii de aur nu ar mai fi fost în stare să acopere volumul cererilor.în cercurile de presă din Londra se apreciază că consecințele febrei aurului s-ar putea răs-

frînge imediat asupra noului proiect de buget pe care ministrul finanțelor urmează să-1 prezinte marți în fața Camerei Comunelor, în febrila activitate guvernamentală au fost semnalate unele implicații interne de ultimă oră, unele zvonuri după masă anunțînd că ministrul de externe George Brown și-ar fi exprimat de două ori în cursul nopții trecute intenția de a demisiona din guvern. Tot astăzi s-a anunțat că Brown nu a participat la ședința de vineri a cabinetului britanic.(La ora închiderii ediției se comunică demisia lui’Brown).
Liviu RODESCU

Londra

«

Bologna (Italia). — 400 de studenfi manifestînd în fața universității americane din oraș, unde urma să aibă loc o conferință a secretarului general a! N.A.T.O., Manlio Brosio
UN TRATAT DE NEPROLIFERARE 
POATE FI DOAR 0 ETAPĂ 
ÎN DIRECȚIA DEZARMĂRII

Diagrama 
„febrei 
aurului111„Febra aurului", care a atins joi apogeul său și a determinat la numai cîteva ore luarea unor importante măsuri de către S.U.A., a început la scurt timp după devalorizarea lirei sterline, la 18 noiembrie 1967. lată principalele etape ale goanei după aur:3 decembrie ; Statele Unite efectuează un prim transfer de 475 milioane de dolari la fondul de stabilizare a schimburilor, în scopul alimentării „Pool-ului internațional al aurului", care trebuia să facă față unui prim val de speculații.

6 decembrie : Cumpărările de aur se încetinesc.10 decembrie : Prima reuniune a „Pool-ului aurului" la Bale. Prezența lui Deming, subsecretar de stat al trezoreriei americane, la această reuniune și zvonurile despre o reformă în funcționarea pieței londoneze a aurului, cea mai imporfanfă din lume, au dezlănțuit o nouă speculație.15 decembrie ; Cumpărări record de metal prețios pe principalele piețe ale aurului din Occident.17 decembrie : Ministrul american al finanțelor, Henry Fowler, și președintele Băncii federale de rezerve, William Martin, afirmau : „Dorința fermă a S.U.A, de 
a menține valoarea în aur a dolarului și funcționarea pieței londoneze nu vor suferi nici o schimbare". Cumpărările de aur s-au diminuat după aceste declarații.28 decembrie : Statele Unite efectuau un nou transfer de 450 milioane de dolari la fondul de stabilizare a schimburilor.

I ianuarie : Președintele Johnson prezintă o serie de măsuri destinate să restabilească balanța americană de plăți.
Ianuarie—februarie : Cumpărările de aur revin la un nivel normal pe principalele piețe din Occident.28 februarie : Senatorul american Jacob Javitt declara că : „Statele Unite ar putea fi aduse în situația de a decreta un embargo asupra exporturilor lor de aur”. Această declarație dezlănțuie o nouă speculație.10 martie : Guvernatorii băncilor centrale ale celor 7 țări membre ale „Pool-ului aurului" decid să mențină statu-quo-ul. Aceasta nu satisface însă încrederea nimănui și criza se agravează.II martie: Un nou transfer de 450 milioane de dolari al S.U.A. la fondul de stabilizare a schimburilor.13 martie : Agravarea deficitului balanței de plăți a Angliei. Cumpărările de aur bat toate recordurile.14 martie : Criza atinge apogeul său. Cantități imense de metal prețios (mai mult de 200 de tone la Londra, peste 100 de tone la Zurich, aproape 50 de tone la Paris) sînf cumpărate. La miezul nopții, S.U.A. decid să ridice taxa de scont de la 4,5 la 5 la sută și să suprime acoperirea în aur a dolarului. De asemenea, ele cer închiderea pieței londoneze a aurului.15 martie : Se închide piața aurului de la Londra. Ministrul american al finanțelor, Fowler, a publicat un comunicat în care se arată că autoritățile de la Washington s-au resemnat să instituie un embargou parțial asupra aurului și că au fost convocafi, pentru 16 martie, în capitala S.U.A., guvernatorii băncilor centrale ale membrilor activi ai „Pool-ului aurului" pentru a obține sprijinul lor. Embargoul — scrie France Presse — este instituit în condițiile în care S.U.A. mențin convertibilitatea monedei lor la 35 de dolari uncia de aur în tranzacțiile cu băncile centrale, dar, în schimb, nu mai vînd metal,prețios pe piața londoneză, iar particularii nu vor mai putea să-și schimbe dolarii la cursul oficial. Se apreciază că această situație va determina apariția unei piețe neoficiale a aurului, pe care prețurile vor fi probabil mai mari. Franța nu a fost invitată la reuniunea de la Washington.în dimineața aceleiași zile tranzacțiile au fost suspendate pe mai multe piețe ale aurului din Occident. Totodată, se remarcă scăderea cursului dolarului la unele bănci centrale, îndeosebi la Banca Elveției.

5000 DE PIAȘTRI

PENTRU UN...

DEZERTOR SAIGONEZ
Agenția France Presse anunță că 

„Ministerul Apărării" de la Saigon, 
finind seama de masivele dezertări 
din armata marionetă, a hotărît să 
plătească o „recompensă" de 5 000 de 
piaștri oricărei persoane care va de
nunța un dezertor și 2 000 de piaștri 
pentru denunțarea unui „nesupus". 
Dar, așa cum au dovedit evenimen
tele recente din Vietnam, populația 
Saigonului și din alte orașe nu numai că nu a denunțat, dar a spriji
nit activ forțele patriotice care luptă 
pentru cauza comună a eliberării 
patriei.

patrioțli continuă
Forțele patriotice din Vietnamul de sud au continuat vineri atacurile, bombardînd cu mortiere obiective militare la Duc Hoa și My Tho, respectiv la 30 și 60 km de Saigon. De asemenea,acțiunile în Delta fluviului Mekong, cauzînd „pierderi grele"— după cum relatează A.F.P.— unei unități saigoneze în apropiere de Can Tho. Detașamente ale F.N.E. au distrus un pod în vecinătatea localității Bao Lieu, întrerupînd comunicațiile pe șoseaua nr. 4.

0 declarație a președintelui Confederației Elvețiene
GENEVA 15 — Corespondentul 

Agerpres, H. Liman, transmite: 
Președintele Confederației Elveție
ne, W. Spuehler, a declarat, cu pri
lejul unui dineu organizat joi sea
ră de Comitetul cercului presei și 
al prieteniei cu străinătatea, că un 
tratat de neproliferare nucleară nu 
poate fi considerat a fi o măsură de 
dezarmare. „El nu reprezintă decît 
o primă etapă în această direcție, 
care va trebui să fie urmată de 
altele”, a adăugat vorbitorul.

Președintele a subliniat că Elve
ția dorește să se pună capăt pro
liferării armelor nucleare și că își 
alătură glasul celor care cer „un 
tratat echilibrat, susceptibil de a , 
fi semnat și ratificat de un foarte 
mare număr de puteri, mai ales de 
toate statele 
atomică, dar 
volte tehnica

care nu dețin arma 
sink capabile să dez- 
nucleară”.

★WASHINGTON 15 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al Agenției pentru dezarmare și controlul armamentelor a S.U.A. a declarat că proiectul tratatului de neproliferare nu interzice furnizarea către țările nenucleare de carburanți și utilaje nucleare destinate navelor de război. El a dezmințit o știre de presă potrivit căreia șeful delegației americane în Comitetul celor 18 pentru dezarmare, William Foster, ar fi declarat că „un submarin cu propulsie nucleară constituie o armă”. „Potrivit clauzelor proiectului de tratat, un submarin cu propulsie nucleară nu este în sine o armă, a declarat purtătorul de cuvînt”.Relatînd această știre, agenția France Presse reproduce, totodată, părerea unor cercuri oficiale americane în sensul că nici statutul Agenției Internaționale pentru Energia Atomică și nici articolul III al proiectului de tratat nu prevede controlul asupra instalațiilor militare.Acest episod este viu comentat în
Premierul grec despre proiectul

cercurile de la Geneva, care consideră că el „constituie” o reflectare a unora din lacunele proiectului de tratat. Referindu-se la aceste lacune, France Presse subliniază într-un comentariu pe marginea încheierii lucrărilor Comitetului celor 18 de la Geneva, că din cele 27 de obiecții formulate împotriva proiectului, textul revizuit nu a reținut decît trei. Aceeași agenție se referă la „sentimentul de insatisfacție” al majorității delegațiilor țărilor nenucleare în legătură cu această stare de lucruri.

BELGRAD. — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
în zilele de 14 și 15 martie anul cu
rent s-au desfășurat la Belgrad 
lucrările celei de-a IV-a Sesiuni a 
Comisiei mixte româno-iugoslave 
de colaborare economică.

Comisia a examinat modul de în
deplinire a recomandărilor sesiuni
lor precedente, constatînd că au 
fost obținute importante succese în 
dezvoltarea colaborării și cooperă
rii economice dintre cele două țări. 
De asemenea, s-a analizat modul de 
desfășurare a schimbului de măr
furi pe anul 1967 și problemele le
gate de schimbul de mărfuri pe 
anul 1968.

în legătură cu mersul lucrărilor 
pentru construirea sistemului hi
droenergetic și de navigație Por
țile de Fier, comisia a constatat că 
acestea se desfășoară în mod cores
punzător, respectîndu-se prevede
rile planului general și ale planului 
anual de execuție.

Comisia a examinat și a recoman
dat modalitatea de a continua ac
țiunile de cooperare și colaborare 
economică convenite cu prilejul se
siunilor precedente.

în dorința de a determina noi căi 
pentru extinderea colaborării și 
cooperării între industriile celor 
două țări, ținînd seama de condi
țiile favorabile pe care le creează 
în acest scop procesul pronunțat de 
diversificare și de ridicare neînce
tată a nivelului tehnico-calitativ al

în comitetele

de lucru ale

U.N.C.T.A.D
Intervenții ale repre 
zentanților români

Sonde

producției ce are loc în economia 
României și Iugoslaviei, comisia a 
stabilit un program de măsuri pen
tru folosirea de noi metode și for
me în cooperarea industrială dintre 
cele două țări.

Documentele încheiate ca rezul
tat al lucrărilor actualei sesiuni au 
fost semnate din partea română de 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de 
partea iugoslavă 
bici, membru al 
Federale.

Miniștri, iar din 
de Mustafa Șa- 

Vecei Executive

CONVORBIRE INTRE

GH. RĂDULESCU Șl

M. ȘPILIAK
Vineri, Mika Șpiliak, președin

tele Vecei Executive Federale, a 
primit pe Gheorghe Rădulescu, 
Convorbirea care a avut loc cu a- 
cest prilej s-a desfășurat într-o at
mosferă de cordialitate și prietenie. 
Au asistat Aurel Mălnășan, amba
sadorul României la Belgrad, Mus
tafa Șabici, membru al Vecei Exe
cutive Federale, președintele părții 
iugoslave în Comisia mixtă româ- 
no-iugoslavă de colaborare econo
mică, și alte persoane oficiale ro
mâne și iugoslave.

Ședința Prezidiului C.C.
_> ■>

al P.C. din Cehoslovacia

românești
pentru 
Sahara

Ieri, la El Harrach, nu departe de capitala Algeriei, s-au încheiat lucrările de montare a unei instalații românești de foraj petrolier. După efectuarea probelor tehnice, instalația și, împreună cu ea, inginerii și tehnicienii români care o deservesc se vor deplasa în Sahara unde se va deschide un vast șantier de explorări și ioraj. La El Harrach a sosit ieri Houari Boumedienne, președintele Consiliului revoluției și șeiul guvernului algerian, însoțit de Belaid Abdessalam, ministrul industriei și energiei, de specialiști ai Societății naționale de cercetări și comercializare a hidrocarburilor (Sonatrach) care au vizitat instalațiile noastre de foraj și s-au întreținut cu specialiștii români. Președintele Boumedienne și-a exprimat admirația față de înaltele calități tehnice ale instalației de foraj 3-DH. „Este o instalație de înaltă tehnicitate; așteptăm să o vedem la lucru la El Borma" — îmi spunea dl. Ahmed Ghozali, pre- ședintele-director al Sonatrach.în afara instalațiilor de foraj livrate Algeriei, oficialită-
CORESPONDENȚA 

DIN ALGER 
DE LA C. BENGA

țile algeriene au mal solicitat țării noastre și alte variante ale instalației „T-50’ adaptate condițiilor de foraj în pustiul Sahara. în baza unui contract de colaborare tehnică româno-algeriană, în cadrul Societății naționale algeriene de cercetare și comercializare a hidrocarburilor lucrează în prezent un grup de ingineri români de diverse specialități (geologi de explorare, geologi de sonde, ingineri de foraj, ingineri de / producție, ingineri mecanici), care elaborează proiecte și e- fectuează lucrări de prospectări și valorificare a unor rezerve petroliere algeriene.în afara operațiunilor de prospectare petrolieră, a asistenței tehnice acordate la montarea și exploatarea instalațiilor de foraj livrate, inginerii și specialiștii români asigură în prezent, „la locului", instruirea în domeniu a unui însemnat măr de cadre algeriene, asemenea, pregătirea de dre algeriene în domeniul trolului, se efectuează în România. Ingineri algerieni absolvenți ai Institutului rești conduc astăzi sectoare întregi ale industriei petroliere algeriene, bucurîn- du-se de apreciere nu numai din partea autorităților locale, ci și din partea inginerilor și specialiștilor străini care lucrează în Algeria in sectorul petrolier.

partidului, îndeosebi din punctul de vedere al definitivării grabnice a proiectului programului de acțiune al C.C. Următoarea plenară a C.C. al P.C.C. va avea loc încă în luna martie, așa cum s-a stabilit inițial. Prezidiul a hotărît să însărcineze pe tovarășul Czestmir Cisar cu conducerea secției de învățămînt, știință și cultură din C.C. al P.C.C.

PRAGA 15 (Agerpres). — Ziarul „Rude Pravo” informează că la Praga a avut loc joi o ședință a Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia.La ședință au fost examinate îndeosebi rezultatele primei etape a conferințelor raionale de partid, desfășurată săptămîna trecută sub semnul hotărîrilor ultimelor plenare ale C.C. al P.C.C. Prezidiul a examinat pregătirea apropiatei plenare a C.C. alDELHI 15. — Trimisul special 
Agerpres, I. Puțineiu, transmite î 
In cursul acestei săptămîni au con
tinuat dezbaterile din comitetele și 
grupurile de lucru ale Conferinței 
Națiunilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare. In Comitetul nr. 5, care 
discută în prezent măsurile ce ar 
urma să fie luate pentru îmbună
tățirea diviziunii internaționale a 
muncii, a luat cuvîntul reprezen
tantul român Emeric Dîmbu. El s-a 
referit îndeosebi la necesitatea de 
a se adopta o politică care să țină 
cont în egală măsură de acțiunea 
factorilor interni și a celor inter
naționali. Vorbitorul a subliniat 
apoi că orice măsură de îmbunătă
țire a actualei diviziuni mondiale 
a muncii trebuie să pornească de 
la necesitatea lichidării în primul 
rînd a inegalităților sociale și eco
nomice. Reprezentantul român a 
sprijinit propunerile făcute în acest 
sens de țările în curs de dezvoltare 
în „Carta de la Alger”.

în Comitetul nr. 3, care conti
nuă dezbaterile privind probleme
le monetare internaționale, repre
zentantul român, Nicolae Cordo- 
neanu, a subliniat necesitatea ca 
la elaborarea reformei sistemului 
monetar internațional, care direct 
sau indirect generează efecte eco
nomice în toate țările, să parti
cipe toate statele, indiferent dacă 
sînt mari sau mici, dacă aparțin 
unor sisteme social-economice di
ferite, daca sînt sau nu membre 
ale actualelor instituții financiare 
economice internaționale. Această 
reformă, a spus el, trebuie să se 
realizeze în spiritul recomandări
lor primei conferințe UNCTAD, de 
cooperare deplină a statelor, fără 
încălcarea independenței nici uneia 
dintre țări.

LUCRĂRILE PREZIDIULUI ADUNĂRII 
NAȚIONALE A R.

V

— Agenția S. CEHOSLOVACE iața acest nu- De ca- pe- ?i
așa-ziselor procese politice din 1949— 1954. Prezidiul a condamnat acțiunile ilegale și metodele folosite în acea perioadă și a declarat că va acționa cu toată consecvența pentru îndreptarea tuturor greșelilor.

PRAGA 15 (Agerpres).C.T.K. relatează că la Praga a avut loc o ședință a Prezidiului Adunării Naționale a R. S. Cehoslovace în cadrul căreia a fost analizat modul în care va fi dezbătut de organele A- dunării Naționale programul de acțiune al C.C. al P.C. din Cehoslovacia. Prezidiul a instituit totodată o comisie avînd sarcina principală de a elabora documentul referitor Ia poziția Adunării Naționale în societatea socialistă, document care va fi prezentat spre aprobare sesiunii Adunării Naționale. Prezidiul Adunării Naționale a ascultat informarea prezentată de Oldrich Cemik, vicepreședinte al guvernului, în legătură cu discutarea cazului Jean Sejna în cadrul guvernului. Prezidiul, menționează agenția C.T.K., a cerut ca cercetările respective să fie înfăptuite cu maximum de consecvență și raportul în privința lor să fie prezentat spre analiză Prezidiului Adunării Naționale, după care acesta va adopta măsurile corespunzătoare.Avînd în vedere importanța celor petrecute și necesitatea de a întări funcția de control a Adunării Naționale, organ suprem al puterii de stat, Prezidiul Adunării a adoptat o hotărîre de a pune în discuția sesiunii propunerea privind instituirea unei comisii a Adunării Naționale pentru problemele apărării și a unei comisii pentru problemele securității.Apoi Prezidiului Adunării Naționale i-a fost prezentat raportul procurorului general al R. S. Cehoslovace cu privire la reabilitarea persoanelor care au avut de suferit de pe urma

în Consiliul de petrol din Bucu-
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național slovac]BRATISLAVA 15 (Agerpres). ■ După cum s-a anunțat, Consiliul Național Slovac, în ședința sa din 14 martie, a discutat printre altele scrisoarea de demisie a lui M. Chudik.Consiliul nu a fost de acord cu motivarea demisiei —, care trecea sub tăcere aspectele critice ale activității sale — și a hotărît revocarea Iui M. Chudik din funcția de președinte al Consiliului și totodată eliberarea Iui din funcția de membru al Prezidiului Consiliului Național Slovac.Ca președinte al Consiliului Național Slovac a fost numit provizoriu Frantisek Barbirek.
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■ ■nou constitutn a tăriiB >

ATENA 15. — Corespondentul A- gerpres, C. Alexandroaie, transmite : Premierul grec Papadopoulos a ținut vineri dimineața în clădirea fostului parlament o conferință de presă în legătură cu proiectul noii constituții a țării, al cărui text a fost distribuit corespondenților de presă.Părerile in legătură cu conținutul noii constituții vor putea fi trimise unui organism special creat, pînă în luna iunie. Apoi guvernul va analiza criticile și propunerile făcute și va completa proiectul, în cazul în care se va considera necesar, urmînd ca textul final să fie supus în prima duminică a lunii septembrie unui plebiscit popular.Răspunzînd la întrebările ziariștilor greci și străini, premierul Papadopoulos a declarat că, potrivit pro-

iectului noii, constituții, Grecia nu va mai fi o „monarhie constituțională”, ci o „democrație regală”. El a adăugat că prerogativele regelui și ale monarhiei, în general, nu au fost atinse. Poziția monarhiei în Grecia rămîne aceeași, indiferent dacă regele se află sau nu în țară. Regele se va întoarce în Grecia și va colabora cu guvernul — a spus premierul — fără a preciza însă data cînd guvernul va permite acest lucru. El a evitat să răspundă la întrebarea cînd li se vor permite partidelor politice să se reorganizeze și cînd vor fi organizate alegerile generale pentru noul parlament al țării. El a răspuns dacă au fost prerogativele fost întărite executive.
afirmativ la întrebarea într-adevăr micșorate puterii legislative și au prerogativele puterii
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explozie nucleară subterană anunțată de Statele Unite de la începutul anului 1968.
Președintele Franței, Char

les de Gaulle, a primit la 14 
martie a. c. pe ambasadorul 
iugoslav, Ivo Veivoda, care i-a înmînat un mesaj personal din partea președintelui Iugoslaviei, Iosip Broz Tito, anunță din Paris agenția Tan- iug. Agenția „France Presse" arată că mesajul se referă la situația internațională și îndeosebi la situația din Orientul Apropiat și problema vietnameză.

Cu prilejul numirii sale în 
iuncția de ambasador al Re
publicii Socialiste România 
pe lingă U.N.E.S.C.O., Valentin Lipatti a avut o întrevedere cu Ren6 Maheu, director general al U.N.E.S.C.O., căruia i-a remis comunicarea oficială a guvernului român în legătură cu această numire.

Ministrul comerțului exte
rior al R. D. Vietnam, Phan 
Anh, care se află în prezent în Polonia, a făcut o vizită ministrului comerțului exterior al Poloniei, Witold Trampczynski. Phan Anh a avut, de asemenea, o întrevedere cu K. Olszewski, prim-vicepreședinte al Comitetului pentru colaborarea economică și tehnică cu străinătatea de pe lingă Consiliul de Miniștri. Au fost discutate probleme privind dezvoltarea colaborării economice dintre cele două țări.

Liderul clprloților turci, Fazii Kuciuk, a exprimat joi speranța că ridicarea restricțiilor impuse sectorului turc din Nicosia „va ajuta la reducerea încordării în insulă și va favoriza succesul bunelor oficii oferite de secretarul general al O.N.U., U Thant, în vederea aplicării măsu

rilor de pacificare evocate în apelul său din decembrie, anul trecut".
Reprezentantul permanent 

al Marocului și președinte al grupului arab la O.N.U., Ahmed Taibi Benhima, a adresat miercuri secretarului general, U Thant, o scrisoare în care îi atrage atenția asupra faptului că autoritățile izraeliene au instalat în teritoriile arabe ocupate posturi de vamă și servicii de pașapoarte. în scrisoare se exprimă părerea că prin aceste măsuri autoritățile izraeliene au dorit să arate că teritoriile ocupate fac de acum parte din statul Izrael.
La poligonul pentru expe

riențe nucleare din Nevada a avut loc joi o explozie nucleară subterană de mică intensitate — a anunțat Comisia pentru energia atomică a S.U.A. Aceasta este a șasea

S-au încheiat lucrările celei 
de-a șasea sesiuni a Adună
rii Populare a R. P. Bulgaria. Au fost adoptate noul cod al familiei și noul cod penal. Adunarea Populară a desemnat o comisie care va elabora un nou proiect de constituție a Republicii Populare Bulgaria. Președinte al comisiei a fost a- les Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria.

La Berlin a avut loc vineri 
ședința Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, la care a fost discutat și aprobat un proiect de decret cu privire la mărirea pensiilor. Noul sistem de pensii urmează să intre în vigoare începînd de la 1 iulie 1968. Walter Ulbrichț, președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, a făcut apoi o expunere asupra unor probleme de politică externă.

PRAGA (Agerpres). — C.T.K. transmite : Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace, Antonin Novotny, a demis la 15 martie 1968 pe dr. Jozef Kudrna din postul de ministru al afacerilor interne Și pe dr. Jan Bartuska din postul de procuror general al R.S.C., avînd în vedere că Prezidiul Adunării Naționale Cehoslovace și-a exprimat nemulțumirea față de activitatea lor și le-a dat un vot de neîncredere.
★PRAGA 15 (Agerpres). — Agenția C.T.K. relatează că conferința comuniștilor din Ministerul Afacerilor Externe al R. S. Cehoslovace a dat publicității un comunicat în care se a- rată că în ultimii ani politica externă a Cehoslovaciei a purtat „amprenta subiectivismului”. Comuniștii din cadrul M.A.E., se arată în comunicat, cer ca „politica externă cehoslovacă să aibă un specific propriu, să folosească argumentele sale proprii pentru îndeplinirea sarcinilor comune ale luptei pentru pace și progres în lume”. „Este necesar, arată ei, ca Adunarea Națională și guvernul să-și îndeplinească funcțiile constituționale conform liniei partidului”.Comunicatul arată că comuniștii din cadrul M.A.E. au cerut Comitetului Central al partidului să facă o apreciere critică asupra activității tuturor activiștilor de frunte și să-i elibereze din funcții pe cei care sînt direct răspunzători pentru lipsurile serioase existente în diferite sectoare ale vieții de partid și de stat.

VARȘOVIA. După cum anunță a- 
genția poloneză de știri P.A.P. pes
te 100 000 de membri de partid din 
voievodatul Katowice s-au intîlnit, 
la 14 martie, în piața F. Dzerdjinski 
din orașul Katowice, cu Biroul Co
mitetului voievodal al P.M.U.P. La 
miting a fost exprimat „protestul 
împotriva celor care au semănat ne
liniște în rîndurile tineretului" și 
s-a cerut „pedepsirea exemplară a 
căpeteniilor și instigatorilor la ex
cesele" care au avut loc în capitală. 
Demonstranții purtau diferite lo
zinci, printre care : „Cei 270 000 de 
comuniști din Silezia și bazinul si
lezian sînt gata să se ridice la che
marea tovarășului Gomulka"; ,,U~ 
niversitățile sînt centre de știință, 
nu de diversiuni" ; „Scriitorii să-și 
vadă de scrierile lor, studenții — 
de învățătură".

La miting a luat cuvîntul Edward 
Gierek, membru al Biroului Politic, 
prim-secretar al Comitetului voie
vodal al P.M.U.P. Katowice.

A fost adoptată o rezoluție in care 
se spune : „Ne-am pronunțat întot
deauna pentru unitatea rînduri- 
lor partidului, punind capăt chiar 
de la început oricăror încercări de 
instigări. Sintem pe deplin solidari 
cu muncitorii Varșoviei,, care s-au 
pronunțat hotărit împotriva ele
mentelor politice falimentare și 
turbulente, care au încercat și con
tinuă să încerce să submineze în
crederea poporului in partid. Ii a- 
vertizăm pe dușmani: nu încercați 
să tulburați liniștea harnicului po
por polonez".
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